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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je činnost Hnutí autonomie Slezska (RAŚ) na 

půdě Parlamentu Polské republiky v rámci teoretických konceptů advocacy coalition a 

policy agenda setting. V první části práce se věnuji cílům RAŚ a definuji tři hlavní, 

jimiž se budu ve své práci zabývat: otázka statutu slezštiny, otázka menšinového statutu 

Slezanů a problém autonomie Horního Slezska. Následně vymezím politické 

subsystémy, které tematicky odpovídají těmto třem hlavním cílům a v jejich rámci 

vymezím vždy dvě názorově protikladné advokační koalice. V další kapitole analyzuji 

jednotlivé politické subsystémy a diskusi, která v jejich rámci mezi advokačními 

koalicemi probíhá. Věnovat se budu především procesu prosazování politické agendy, 

pro nějž jsem si jako parametr úspěšnosti nastavila existenci návrhů zákonů, respektive 

návrhů na změnu zákona či ústavy. Následně analyzuji procesy, které v rámci 

jednotlivých subsystémů od roku 2005 probíhají. V závěrečné části práce se pokusím 

zodpovědět výzkumné otázky a porovnám je se svými hypotézami, stanovenými na 

počátku práce. Díky svému výzkumu tak budu moci lépe pochopit činnost RAŚ, 

respektive advokačních koalic, na celostátní úrovni. 

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on activities of the Silesian Autonomy Movement 

(RAŚ) on the platform on the Polish Parliament, while using theoretical concepts 

advocacy coalition and agenda setting. In the first part of my thesis, I will define goals 

of RAŚ and identify three most important ones, which will create the core of my 

research: Silesian language statute, minority statute of Silesians and problem of Upper 

Silesian autonomy. Then, I will define political subsystems, which reflect the three 

already mentioned main topics. Within each political subsystem, I will define two 

competing advocacy coalitions. In the next chapter I will analyse respective political 

subsystems and discussions, which is taking place among competing advocacy 



 

coalitions. I will stress the importance on the process of policy agenda setting. As a 

parameter of success I will seek for the existence of legislative proposals, proposed by 

advocacy coalitions. Then, I will analyse processes within respective political 

subsystems since 2005. In the final part of my thesis, I will strive to answer my research 

questions and compare the results with my hypotheses. Thanks to my research, I will be 

able to better understand activities of RAŚ, and of advocacy coalitions respectively, on 

national level. 
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V čem se oproti původnímu zadání změnil cíl práce? 

Původním cílem práce bylo analyzovat aktivity slezské menšiny v Polsku po roce 2004 a 

zodpovědět otázku, zda je autonomie tím hlavním, o co usilují. Během posledních třech 

semestrů se změnilo jak téma celé práce, tak i vymezení jejích cílů. Nyní se pokusím zjistit, 

jakým způsobem se Hnutí autonomie Slezska (RAŚ) snaží prosadit své cíle na politickou 

agendu a které cíle jsou v tomto ohledu prioritou. Dále jak vypadají advokační koalice v rámci 

příslušného subsystému a jaké je místo RAŚ v koalici. 

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Úskalí představuje teritoriální vymezení. Samotný RAŚ totiž nemá příliš jasno v tom, pro jaké 

území se snaží autonomii získat - v hrubých obrysech se dá mluvit o Slezském vojvodství a části 

vojvodství Opolského. Stejný problém panuje i ve vymezení Slezanů - největší, ale formálně 

neexistující polské menšiny. Časové vymezení práce se změnilo z původního úmyslu zaměřit se 

na období po roce 2004 (mezníkem měl být vstup do EU) na období po roce 1990. Sledovaný 

časový horizont je spíše orientační a jádro práce se bude týkat časového úseku po roce 2005, 

kdy byl přijat zákon o národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku. Věcně se 

práce bude týkat problému autonomie, národnostních a etnických menšin a regionálního či 

menšinového jazyka. 



 

Jak se proměnila struktura práce? 

V první kapitole se zaměřím především na definici pojmů, s nimiž budu pracovat. Druhá 

kapitola se zaměří na RAŚ - o jakou organizaci se jedná, jaké byly okolnosti jejího vzniku, jaké 

jsou její cíle, jakým způsobem pracuje a podobně. RAŚ pak v další kapitole zařadím do 

advokační koalice v rámci subsystému. Ve třetí, stěžejní části práce proběhne analýza 

nastolování politické agendy na centrální úrovni, tedy v rámci polského Sejmu a Senátu - jedná 

se totiž o jediné instiuce, schopné vyhovět požadavkům RAŚ. V závěru práce se zaměřím na 

shrnutí činnosti RAŚ na poli politické agendy a na jeho základě zodpovím hlavní výzkumné 

otázky. 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Má práce bude vycházet z kombinace dvou teoretických rámců - advocacy coalition (advokační 

koalice) a policy agenda setting (nastolování politické agendy). O aplikaci těchto teorií na 

prostředí mimo USA se stále vedou spory, přestože jsou metody již hojně využívány i v Evropě. 

Hlavní výzkumnou metodou pak bude analýza. Bude se jednat o případovou studii. 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost 

ovlivnila celek práce? 

Práce s prameny bude pro mou práci nejpodstatnější - ať již se jedná o oficiální dokumenty 

RAŚ, tak o dokumenty z archivů Sejmu a Senátu. V menší míře budu pracovat s výstupy 

významných polských médií. Teoretický rámec práce bude vycházet ze sekundární literatury 

k tématu. 

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali. 

Oproti původnímu návrhu se téma práce změnilo, což bylo ovlivněno problémy při vyjednávání 

stáže u RAŚ, která nakonec neproběhla. Tato organizace nicméně stále zůstává hlavním aktérem 

mé práce. Velký posun znamenal výběr teoretického rámce, do něhož práci zasadím - ten do 

velké míry určil i strukturu práce. 
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1. Úvod 

Až do roku 1989 vládnoucí Polská sjednocená dělnická strana a její zástupci tvrdili, 

že Polsko je homogenním státem, v němž takřka neexistují národnostní menšiny ani 

větší regionální odlišnosti. Po pádu socialistického režimu na přelomu let 1989 a 1990 

se však brzy ukázalo, že tento konstrukt naprosto neodpovídá realitě, což potvrdily i 

výsledky sčítání lidu. Různé menšiny, žijící na území třetí Polské republiky, se začaly 

hlásit o svá práva a parlament jim vyšel vstříc prostřednictvím přijetí řady zákonů. Tím 

nejvýznamnějším z nich je zákon o národnostních a etnických menšinách a regionálním 

jazyku z ledna roku 2005. Paradoxně ale největší „menšina“, která na území dnešního 

Polska žije, tedy Slezané, se uznání svých menšinových či jazykových práv zatím 

nedočkala. Hnutí autonomie Slezska a další regionální organizace usilují o změnu 

tohoto stavu, k čemuž ovšem nutně potřebují souhlas parlamentu. Cílem mé práce je 

podívat se na to, jakým způsobem se hornoslezské organizace snaží prosadit otázky 

spojené se slezanstvím do agendy parlamentu a přesvědčit poslance a senátory, aby 

největší, ale zároveň neexistující menšina, získala práva, která jí podle jejich názoru 

náleží. 

1.1. Zdůvodnění volby tématu 

Tématem mé diplomové práce je Hnutí autonomie Slezska (Ruch autonomii 

Śląska, RAŚ) a jeho činnost s ohledem na prosazování politické agendy v rámci 

Parlamentu Polské republiky. RAŚ je vzhledem ke svým deklarovaným cílům v rámci 

Polska zcela unikátním fenoménem,
1
 který se proto stal objektem zájmu nejen polských 

akademiků, ale i politických elit a médií. Zároveň je součástí širší koalice organizací, 

které zdůrazňují problematiku Horního Slezska. RAŚ vznikl již v roce 1991, jasně 

deklaruje své cíle, je aktivní na regionální i celostátní úrovni, je vnímán jako lídr snah o 

přiznání práv Slezanům a jeho činnost je poměrně dobře pokryta celým spektrem 

různých dostupných materiálů. Právě proto je RAŚ nejvhodnějším objektem zkoumání, 

jehož prostřednictvím je možné blíže nahlédnout problematiku Horního Slezska.  

                                                 
1
 V roce 2011 bylo zaregistrováno Hnutí autonomie Mazur (Ruch Autonomii Mazur). Jedná se relativně 

mladé hnutí, o němž není k dispozici mnoho informací: v jeho čele stojí Zbigniew Paliński a cílem 

organizace je získat autonomní statut pro Mazury. Další organizace, která by usilovala o autonomii 

některého z polských regionů či vojvodství neexistuje. 
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Činnost RAŚ budu zkoumat na základě teoretických konceptů advocacy 

coalition (advokační koalice) a policy agenda setting (prosazování politické agendy), 

které se vzájemně dobře doplňují a jsou pro účely mé práce vhodné. Díky kombinaci 

těchto teoretických rámců prozkoumám téma činnosti RAŚ z originálního úhlu pohledu. 

Zajímavá bude zároveň aplikace těchto teoretických rámců, které původně vznikly 

v prostředí USA, na evropské prostředí. 

V českém prostředí je problematika Horního Slezska spíše marginální, a to 

přesto, že se jedná o hraniční region, který plynule navazuje na českou část Slezska. Do 

určité míry mohou snahy RAŚ o autonomii Horního Slezska připomínat obdobné hnutí 

na Moravě (s nímž RAŚ mimochodem udržuje blízké vztahy). Způsob, jakým RAŚ 

postupuje v rámci Polska, by se mohl stát zajímavým předmětem komparace a to nejen 

s ohledem na Moravu, ale případně další evropské regiony. Autonomistická hnutí 

představují v rámci Evropské unie nezanedbatelný prvek, který je dlouhodobě přítomný 

i na politické scéně. Stačí například připomenout dlouhodobou podporu Evropské 

svobodné alianci (European Free Aliance, EFA), která společně se Zelenými tvoří jednu 

z nejsilnějších a nejstabilnějších frakcí v Evropském parlamentu. Téma mé diplomové 

práce je tak relevantní jak pro polské, tak české i evropské prostředí. 

1.2. Teritoriální a časové vymezení 

Teritoriálně se ve své práci omezím na Polskou republiku a v jejím rámci na 

region Horního Slezska. Územnímu vymezení regionu Horního Slezska se budu 

věnovat v samostatné části práce, jelikož je relativně problematické a nabízí několik 

různých možností výkladu. Časově se má práce bude týkat období od vzniku RAŚ, tedy 

od roku 1991, do konce kalendářního roku 2014. Zlomovým bodem pro mou práci je 

rok 2005, kdy byl v Polsku přijat zcela klíčový zákon o národnostních a etnických 

menšinách a regionálním jazyku. Tato legislativa je pro otázku naplnění cílů RAŚ, 

respektive advokačních koalic, zcela zásadní a představuje jakýsi základní kámen, na 

němž koalice své požadavky staví. Původní záměr zmapovat celé období od roku 1991 

nebylo možné naplnit z důvodu neúplnosti online archivů Sejmu a Senátu Polské 

republiky. Dalším důvodem byla neexistence jakéhosi referenčního bodu, k němuž by 

se činnost koalic mohla vztahovat, a který představuje právě až zákon z roku 2005. 

Jádro mého zkoumání tedy bude omezeno roky 2005 až 2014. 
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1.3. Teoretické koncepty 

Diplomová práce bude vycházet ze dvou teoretických konceptů, které budu 

používat ve vzájemné kombinaci: agenda setting, respektive policy agenda setting, a 

advocacy coalition. Bude se jednat o případovou studii, v níž budu analyzovat činnost 

RAŚ, respektive advokačních koalic, v rámci polského parlamentu, mezi lety 2005 a 

2014.
2
 Teorie agenda setting podle mého názoru vyhovuje potřebám diplomové práce: 

RAŚ se prozatím nachází ve fázi, kdy se především snaží problémy slezštiny, slezské 

menšiny a autonomie Horního Slezska pozvednout v hierarchii témat, upoutat na něj 

pozornost veřejnosti, médií i politiků a dostat ho do jejich agendy. Tím, že RAŚ zatím 

nedosáhl svého cíle, bude cílem práce v rámci konceptu agenda setting analyzovat, 

jakým způsobem se snaží prosadit své zájmy „na pořad dne“. Přestože se ve své práci 

primárně zaměřuji na činnost RAŚ, nelze se vyhnout faktu, že RAŚ spolupracuje 

s dalšími organizacemi či jedinci a formuje tak advokační koalice, jejichž záměrem je 

prosadit jazyková a menšinová práva pro Slezany, případně autonomii Horního Slezska 

a další témata. Politické subsystémy, které definuji v začátku práce, mi pomůžou 

orientovat se pouze na témata, která jsou v jejich rámci relevantní. Teoretický rámec 

advocacy coalition mi také pomůže lépe vymezit aktéry a prostředí, v němž se budu 

obsahově i teritoriálně pohybovat. 

1.3.1. Agenda setting 

Koncept prosazování agendy vznikl a byl poprvé pojmenován na konci 60. let 

20. století ve Spojených státech amerických. Jeho autory jsou Američané Maxwell 

McCombs, Donald Shaw a David Weaver.
3
 Od svého vzniku byla teorie aplikována na 

různá témata, podrobována kritice, doplňována o nové prvky i kombinována s jinými 

teoretickými přístupy. Prosazování agendy se zabývá především tím, jakým způsobem a 

za jakých podmínek se téma dostane nebo nedostane do agendy, je to „teorie o 

distribuci témat ve veřejném prostoru“.
4
 

                                                 
2
 Většina výzkumů v oblasti agenda setting je tvořena retrospektivně (backward-tracing approach): 

uchopí se problém, který dosáhl politického řešení a sleduje se, jakým způsobem se jeho propagátorům 

podařilo ho dostat na agendu a naplnit všechny kroky politické agendy až k implementaci řešení. 

Vzhledem k povaze tématu jsem se ale rozhodla poněkud neobvykle použít progresivní metodu. James 

Dearing,Agenda setting (Thousand oaks:Sage publications, 1996), 82.  
3
 Odborná literatura i internetové zdroje, týkající se agenda setting, v drtivé většině uvádějí jako hlavní 

autory Maxwella McCombse a Donalda Shawa, o Davidu Weaverovi se jako o spoluautorovi zmiňuje ve 

své knize Maxwell McCombs, Agenda Setting: Nastolování agendy (Praha:Portál, 2009), 21. 
4
 Markéta Škodová, „Zasazení konceptu agenda setting do uvažování o médiích“, in Agenda Setting: 

teoretické přístupy, ed. Markéta Škodová (Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008), 11.  
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Klíčovým pojmem konceptu agenda setting je agenda. Relativně shodně ji různí 

autoři na obecné úrovni definují jako „soubor témat, která jsou komunikována a mají 

určitou hierarchii a důležitost v daném čase“,
5
 doplnila bych ještě v určitém vymezeném 

prostoru (v mém případě se jedná o Parlament Polské republiky). Teorie vyčleňuje tři 

platformy, na nichž se agenda formuje: politika, média a veřejnost. Každá z nich má 

svou agendu, existuje tedy politická, mediální a veřejná agenda, které se do určité míry 

prolínají a vzájemně ovlivňují. Diplomová práce si neklade za cíl prozkoumat v rámci 

zvoleného tématu vztahy mezi jednotlivými agendami a pokoušet se zodpovědět velmi 

častou otázku, spojenou s agenda setting, tedy: která agenda a jak ovlivňuje ostatní 

nejvíce, která je ta určující?
6
 Klíčovou roli bude v mé diplomové práci hrát politická 

agenda. Ta je mnoha autory považována za nejméně koherentní ze všech tří agend a i 

proto se velmi liší názory na to, jak ji měřit: zda podle počtu přijatých zákonů, 

vytvořených institucí nebo například objemu investovaných financí.
7
 Ve své práci jsem 

si jako měřítko zvolila počet návrhů zákonů nebo návrhů na změnu zákona. 

Proces formování politické agendy shrnuli Roger Cobb a Marc Ross do šesti 

kroků: 1) iniciace problému, která sestává ze tří fází: a) naming (pojmenování) – 

pojmenování problému, b) blaming (obvinění) – určení viníka nepříznivé situace, c) 

claiming (nárokování) – vznesení požadavku vůči politické reprezentaci,
8
 2) expanze 

veřejného problému, 3) adopce problému do veřejné agendy, 4) adopce problému do 

politické agendy, 5) rozhodovací proces a 6) implementace. Koncept agenda setting se 

kroky 5) a 6) primárně nezabývá. Jednou z klíčových otázek mé práce bude zjistit, v 

jaké fázi tohoto procesu se snahy RAŚ, respektive advokačních koalic nacházejí. 

Dalším důležitým pojmem teorie agenda setting je téma (issue). Z tématu se 

stává problém tehdy, když je určitá podmínka v rozporu s názorem lidí, jak by to mělo 

být.
9
 Jedná se tedy o ryze normativní záležitost, která je ze své podstaty velmi 

                                                 
5
 Dearing, Agenda setting, 2. nebo František Kalvas, „Politická agenda“, in Agenda setiing: teoretické 

přístupy, ed. Markéta Škodová (Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008), 67. 
6
 Teorie nastolování agendy dospěla k závěru, že jedním z nejdůležitějších vztahů je vztah mezi mediální 

a veřejnou agendou. Mediální agenda má moc silně ovlivňovat veřejnou agendu, svá témata dokážou 

média přenášet na veřejnou agendu a tím ovlivňují, na co budou lidé myslet. McCombs, Agenda setting, 

26. Někteří autoři jdou ještě dál a tvrdí, že média nám nejen umí říkat na co myslet, ale i jak o tom 

přemýšlet (second-level-agenda-setting). Mc Combs, Agenda setting, 121. Pak se dostáváme k otázce, 

zda agendu nastolují spíše média, nebo spíše politika: to podle McCombse (Agenda setting, 156) závisí na 

každé jednotlivé zemi a její kultuře a dominance se může měnit v závislosti na jednotlivých tématech. 
7
 Dearing, Agenda-Setting, 87. 

8
Americký politolog Elmer Schattschneider ve své knize Polosuverénní lid (The Semi-Sovereign People) 

z roku 1960 definuje již samotnou formulaci problému jako základní mocenský instrument. Kalvas, 

Politická agenda, 63-64. 
9
 John Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies (New York: Longman, 2003) 19 a 109-110. 
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individuální. Významní teoretici konceptu agenda setting James Dearing a Everett 

Rogers zavádějí pojem veřejný problém, který dělí na dvě skupiny: konfliktní a 

valenční. V případě konfliktního problému se vedou spory o to, zda problém vůbec 

existuje, a zda se má řešit. Relevanci valenčního problému nikdo nezpochybňuje a 

vedou se spory o to, jakým způsobem ho řešit.
10

 John Kingdon dodává, že problém se 

stává veřejným až poté, co se určitá zájmová skupina s jasným postojem k problému a 

jeho řešení po delší dobu snaží prosadit ho do agendy.
11

  

Velmi důležitým prvkem je rámování (framing).
12

 Jedná se vlastně o správné 

„zaškatulkování“ problému do širší skupiny témat (tento postup podvědomě používá 

každý jedinec, protože napomáhá interpretaci světa kolem nás). Některé vlastnosti 

(atributy) určitého problému se v průběhu rámování stávají důležitějšími a jiné méně 

důležitými, vzhledem k zařazení problému. Podle Erika Taberyho se tedy jedná o 

mocenský proces.
13

  

V rámci konceptu prosazování agendy existují určité elementy, které pomáhají 

tématům stát se agendou (elevate). Jedním z faktorů, který může téma vyzdvihnout je 

okno příležitosti (window of opportunity)
14

, které si můžeme představit jako krátký 

časový úsek, kdy jsou okolnosti tématu příznivě nakloněny a dokážou ho vynést do 

agendy. Okna se často otevírají (ale i zavírají) nepředvídatelně, nicméně některá lze 

předvídat, vzhledem k jejich pravidelnosti. To jsou především změny spojené s koncem 

volebního období a případnou výměnou politických elit. Okna jsou jedním 

z nejvlivnějších způsobů, který může novým tématům pomoci dostat se do agendy. 

Nově zformovaná většina v parlamentu (změna však nemusí nutně nastat s každými 

volbami a změny mohou probíhat i v rámci jednoho volebního období) bude s velkou 

pravděpodobností favorizovat nebo marginalizovat jiná témata, než ta předchozí. Okno 

příležitosti také otevírají nehody nebo katastrofické události, změny ve veřejném mínění 

nebo nově nalezená řešení pro trvající problémy.
15

 

                                                 
10

 Kalvas, Politická agenda, 66. 
11

 Ibid. 68. 
12

 Rámcováním se 70. letech 20. století zabýval Erving Goffman ve své knize Frame analysis: an essay 

on the organisation of experience (New York: Harper and Row, 1974, 586 s. 
13

 Erik Tabery, „První a druhý stupeň nastolování agendy (agenda-setting), rámcování (framing) a 

vypíchnutí (priming)“, in Agenda setting: teoretické přístupy, ed. Markéta Škodová (Praha: Sociologický 

ústav AV ČR, 2008), 28-34. Autor uvádí příklad, kdy postoj příjemce informace o katastrofické události 

bude zcela jiný, pokud bude zdůrazněno a) kolik lidí přežilo, nebo za b) kolik lidí zemřelo. 
14

 Kingdon, Agendas, 165. nebo Kalvas, Politická agenda, 72. 
15

 Kingdon, Agendas, 17. Okno příležitosti se do jisté míry překrývá s konceptem trigger event (zážehová 

událost) Cobba a Eldera, kteří tvrdí, že široké veřejnosti jasně srozumitelná, konkrétní a trochu šokující 
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Druhým, podle mého názoru pro práci důležitým prvkem je přelévání 

(spillover), které nastává tehdy, když se podobnému problému (podobnost problému je 

do velké míry závislá na rámování) dostane pozornosti. Toho pak může využít problém, 

který je stejného druhu, ale pozornost zatím nezískal.
16

 Jedná se vlastně o to, zda 

existuje precedent či nikoliv. 

Limitem teorie agenda setting je podle jejích kritiků její aplikovatelnost pouze 

na otevřené a relativně svobodné politické systémy, média a společnost, a konkrétně na 

dost specifický politický systém USA.
17

 Na úrovni politické agendy je kritika téměř 

shodná s obecnou: většina výzkumů byla aplikována na prostředí USA a řadu poznatků 

tak nelze přenášet (například v USA je prezident velmi silným hráčem, který dokáže 

sám určovat agendu, což v Evropě tak obvyklé není, nebo alespoň ne v takovém 

rozsahu).
18

 Kritika mediální agendy vychází z její odtrženosti od reality, podobné 

Platónovu podobenství o jeskyni: Gerald Funkhouser v 60. letech došel k závěru, že 

média na své agendě nereflektují vždy skutečný stav věci a že tento „stín“ skutečnosti 

přejímá i veřejná agenda.
19

 Veřejná agenda je pak téměř vždy prakticky limitována tím, 

že pracuje s určitým vzorkem respondentů. Nikdy se nepodaří prozkoumat názor všech 

lidí, ale pouze těch, kteří jsou osloveni a mají o účast na výzkumu zájem.
20

 Vzhledem 

k tomu, že se zabývám pouze teorií prosazování politické agendy, je relevantní kritika 

spojená s přenosem teorie na evropské prostředí. 

1.3.2. Advocacy coalition 

 Teorii advocacy coalition (advokační koalice) vytvořili na konci 80. let 20. 

století v USA Paul Sabatier a Hank Jenkins-Smith. Koncept nahlíží politický proces 

jako souboj mezi advokačními koalicemi, které zastávají odlišné názory, jež se 

odehrává v rámci politického subsystému. 

Politický subsystém je obsahově a teritoriálně vymezené prostředí, v němž se 

střetávají různé koalice. Obsahovým vymezením subsystému jsou například energetika, 

ochrana životního prostředí nebo letecká doprava. Teritoriální vymezení nám říká, zda 

                                                                                                                                               
událost může pomoci tématu získat pozornost (podobně jako například katastrofická událost otevírá okno 

příležitosti). Dearing, Agenda setting, 78. 
16

 Kingdon, Agendas, 191-193. 
17

 McCombs, Agenda setting, 70. 
18

 Dearing, Agenda setting, 76. 
19

 Vlastimil Nečas, „Tradice výzkumů agenda-setting“, in. Agenda-setting:teoretické přístupy, ed. 

Markéta Škodová (Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008), 21-22. 
20

Jan Červenka, „Veřejná agenda“, in. Agenda setting: teoretické přístupy, ed. Markéta Škodová (Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, 2008), 51. 
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subsystém operuje na úrovni obce, města, regionu, kraje nebo celého státu.
21

 Politické 

subsystémy se mohou navzájem obsahově i teritoriálně překrývat a v jistých případech 

spojovat, což komplikuje jejich přesné vymezení.
22

 Teorie dále tvrdí, že většina 

politických rozhodnutí se odehraje právě uvnitř politického subsystému, v němž se 

nachází dvě až pět advokačních koalic.
23

 Pomocí definování různých koalic, rozdělení 

velkého množství hráčů do zájmových skupin, můžeme lépe porozumět dění v celém 

subsystému.
24

 Většina subsystémů má jednu dominantní (hlavní) koalici a jednu nebo 

více minoritních (vedlejších) koalic.
25

 

Advokační koalice je skupina jedinců, případně organizací, kteří sdílejí společný 

hodnotový systém (belief system),
26

 účastní se koordinované aktivity a usilují o to, aby 

politická reprezentace jednala v souladu s jejich přesvědčením.
27

 Metody, jak toho 

mohou dosáhnout, jsou různé: politická lobby, ovlivňování veřejného mínění pomocí 

médií, pořádání společenských akcí, demonstrací, produkování akademických výzkumů 

a nových informací a mnoho dalších. Koalice mohou dosáhnout dvou typů změn: major 

policy change (velké politické změny) a minor policy change. Mnohem větší význam 

mají samozřejmě velké politické změny, které jsou ale nepředstavitelné bez silného 

impulzu mimo subsystém.
28

  

Teorie definuje čtyři momenty, které když nastanou (případně nastane jejich 

kombinace), tak se otevírá příležitost pro velkou politickou změnu, jakou je i změna 

dominantní koalice v rámci subsystému. Jsou to: 1) nové informace, 2) externí šok, 3) 

interní šok a 4) zraňující pat.
29

 Zveřejnění nových informací, případně nově získané 

zkušenosti, dokážou přimět jedince, respektive koalici k revizi jejího původního 

záměru. Externí šok je způsoben změnou mimo politický subsystém (změna 

socioekonomických podmínek, katastrofa, změna politického režimu), interní šok 

                                                 
21

 Paul Sabatier, Theories of the Policy Process (Davis: Westview Press, 2007), 192. 
22

 Jako příklad lze uvést, že subsystém dopravy se překrývá se životním prostředím (doprava napomáhá 

znečištění) nebo kvalitou života (životy lidí, žijících v blízkosti letiště nebo velké silnice jsou tímto do 

velké míry ovlivněny). 
23

 Sabatier,Theories of the Policy Process, 193 a 196. 
24

 Ibid. 191-192. 
25

 Ibid. 204. nebo Kübler, „Understanding Policy Change with the Advocacy Coalition Framework“, 

Journal of European Public Policy (8/2001), 634. 
26

 Hodnotový systém koalic sestává ze tří „kruhů“. Nejstabilnější hodnoty tvoří deep core beliefs, které 

jsou ve větší míře normativního charakteru a je velmi těžké je změnit. Prostřední kruh tvoří policy core 

beliefs, které obsahují základní strategie, jak svého cíle dosáhnout. Secondary beliefs se týkají toho, jak 

reálně implementovat policy core beliefs. Kübler, „Understanding Policy Change with the Advocacy 

Coalition Framework“, 624. nebo Sabatier, Theories of the Policy Process, 194-196. 
27

 Kübler, „Understanding Policy Change with the Advocacy Coalition Framework“, 624-625. 
28

 Ibid. 625. 
29

 Sabatier, Theories of the Policy Process, 208. 
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produkuje subsystém samotný (například když těžařská společnost, která je součástí 

subsystému, způsobí nehodu, která ohrozí životní prostředí). Zraňující pat nastane 

v situaci, kdy koalice, které spolu dlouhou dobu soupeřily, dojdou k závěru, že status 

quo je pro ně nadále nepřijatelný, a začnou spolu vyjednávat.
30

 

Hlavní kritika teorie advokačních koalic spočívá v tom, zda je aplikovatelná na 

jiné státy kromě USA. Podle kritérií stupně nutného konsenzu a otevřenosti politického 

systému jsou ve Spojených státech koalice velmi inkluzivní a mají mnoho šancí 

zasahovat do procesu politického rozhodování. Dalším bodem kritiky je tvrzení, že 

advocacy coalition se zaměřuje pouze na identifikaci různých koalic v rámci 

subsystému. Obhájci ale tvrdí, že teorie poskytuje nástroje k pochopení celého 

subsystému a především k tomu, jak v jeho rámci dochází k politickým změnám. 

1.4. Metodologie 

 Má diplomová práce je případovou studií, která jako metodologické postupy 

v největší míře využívá analýzu. Částečně také pracuji s prvky komparace. V první části 

své práce se vyrovnávám s terminologií, kterou ve své práci používám, s územním 

vymezením regionu, k němuž se snahy advokačních koalic vztahují a se specifiky 

identity obyvatel tohoto regionu. V této části práce bylo zapotřebí zkombinovat 

teoretickou literaturu týkající se regionalismu a identity s tou, která se již přímo týká 

Horního Slezska a Slezanů. Jelikož je toto téma zevrubně zpracováno v polské 

akademické sféře, dospěla jsem interpretací těchto zdrojů k uspokojivému výsledku, 

tedy k definici všech potřebných pojmů, které jsou spojeny s hornoslezským regionem. 

Ve druhé části své práce se zaměřuji na RAŚ. Díky tomu, že materiály samotné 

organizace o její činnosti jsou bez problémů dostupné a jsou poměrně jasně členěné do 

určitých tematických celků, nenastal zde žádný větší problém. V této kapitole jsem tedy 

primárně pracovala s dokumenty RAŚ a především s ohledem na otázku jeho cílů se 

pokusila definovat, které z nich jsou pro mou diplomovou práci relevantní, pokud 

vezmu v úvahu, že se budu pohybovat na platformě parlamentu. Důležité bylo oddělit 

regionální tematiku od celostátní. Samozřejmostí bylo i ověřování informací o RAŚ, 

jako je například sporná otázka počtu jeho členů. 

Dalším krokem v mé diplomové práci bylo identifikovat politické subsystémy a 

advokační koalice, které se v jejich rámci nacházejí. Obsahové vymezení politických 

subsystémů jsem se rozhodla dát do souvislosti se mnou vymezenými tematickými 

                                                 
30

 Sabatier, Theories of the Policy Process, 198-199 a 204-207. 
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okruhy. Pracuji tedy se subsystémy jazykového statutu slezštiny, menšinového statutu 

Slezanů a autonomie Horního Slezska (respektive se zástupným problémem k této 

otázce, jež se týká činnosti RAŚ a údajného hornoslezského separatismu). K tomuto 

obsahovému vymezení politických subsystémů jsem dospěla v průběhu analyzování 

dokumentů RAŚ, které se týkaly činnosti této organizace a jejích cílů. Zároveň jsem si 

relevanci výběru těchto témat ověřila během studia materiálů parlamentu, které se 

týkaly hornoslezské otázky. Teritoriálně se politické subsystémy týkají regionu Horního 

Slezska, ale vzhledem ke zkoumání nastolování politické agendy na centrální úrovni se 

bude jednat o Polskou republiku.  

V následující fázi jsem definovala advokační koalice, které se v politických 

subsystémech nacházejí. Držela jsem se vymezení advokační koalice jako skupiny 

jedinců nebo organizací, které sdílejí hodnotový systém a jednají do velké míry 

koordinovaně, aby dosáhli naplnění určitého cíle. Vzhledem k tomu, že se v každém 

politickém subsystému nacházejí minimálně dvě koalice, bylo nutné vymezit nejen tu, 

která prosazuje cíle RAŚ, ale i tu opoziční. RAŚ (respektive advokačním koalicím 

kolem RAŚ) se zatím nepodařilo své cíle prosadit, a proto s největší pravděpodobností 

v každém politickém subsystému existuje ještě minimálně jedna advokační koalice, 

která je v opozici, a která je v mnou sledovaném období dominantní. Při vymezení 

členů advokačních koalic jsem pracovala výhradně s těmi subjekty, které se aktivně 

účastnily diskusí v rámci politických subsystémů, což znamená, že v záznamech 

z jednání Sejmu, Senátu, respektive různých komisí, vystupovali jako mluvčí a jasně 

formulovali svůj názor na problematiku daného politického subsystému. V teoretické 

rovině jsou tak advokační koalice jistě mnohem početnější, protože ne všichni jejich 

členové mají možnost nebo chuť se účastnit diskusí na půdě parlamentu. Tímto 

aspektem se ovšem má práce zabývat nebude a skutečně se pokusím omezit pouze na 

dění v polském parlamentu. 

Poté, co definuji parametry subsystémů a advokačních koalic, zaměřím se na 

analýzu procesu prosazování politické agendy na úrovni Sejmu a Senátu. 

Problematickou otázkou je: co je politická agenda? Je pouze jedna, nebo se v jejím 

rámci vyskytuje větší množství jednotlivých agend? Pokud přijmeme fakt, že každý 

poslanec, senátor, ministr, prezident, ale i organizace a jejich členové mají svou vlastní, 

osobní (ale zároveň politickou) agendu, která je navíc ovlivněna ideologickým 

zázemím, stranickou příslušností, osobními zkušenostmi, preferencemi, a dalšími 

faktory, je vůbec možné hovořit o politické agendě jako o celku? Ve své práci se 
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pohybuji na úrovni parlamentu a v jeho rámci do koalic řadím jedince i celé organizace. 

Samotné prosazení určitého tématu do politické agendy se promítá v jeho projednávání 

v rámci zasedání Sejmu, Senátu nebo jednotlivých komisí, které v jejich rámci působí. 

Jako parametr úspěšného nastolování agendy jsem si nastavila měřítko, zda v rámci 

politického subsystému advokační koalice zdárně představila návrh zákona či návrh na 

novelizaci zákona nebo ústavy ve smyslu dosažení svého cíle. 

V rámci výzkumu prosazování agendy jsem v největší míře pracovala s archivy 

Sejmu a Senátu. Jako klíčová slova jsem do vyhledávače nastavila následující: Hnutí 

autonomie Slezska (Ruch autonomii Śląska), autonomie (autonomia), Horní Slezsko 

(Górny Śląsk), slezský jazyk (język śląski), Slezané (Ślązacy) a slezská menšina 

(mniejszość śląska). Na základě výsledků vyhledávání jsem prošla tyto záznamy a 

vybrala z nich pouze ty, které byly podle mého názoru relevantní pro můj výzkum. 

V případě záznamů ze zasedání stálé Komise pro národnostní a etnické menšiny, která 

funguje v rámci Sejmu, jsem prošla kompletně všechny záznamy od roku 2005. Tato 

stálá komise je totiž hlavní platformou, v jejímž rámci se problematika slezanství řeší a 

zasloužila si proto zvláštní pozornost. Materiály jsem se pokusila rozdělit do tří skupin 

podle politických subsystémů, což ovšem nebylo snadné, jelikož v rámci jednoho 

zasedání se nejednou řešila nejen otázka statutu slezštiny, ale i otázka menšinového 

statutu Slezanů či činnosti RAŚ (zástupné téma za hornoslezskou autonomii). Materiály 

z jednoho zasedání pak byly často relevantní pro více subsystémů najednou. V rámci 

každého politického subsystému jsem se dále analyzovala klíčové body diskuse mezi 

advokačními koalicemi a tuto diskusi krátce shrnula.  

1.5. Výzkumné otázky a teze 

V rámci své diplomové práce se pokusím odpovědět na následující otázky. První 

část se týká podoby advokačních koalic v rámci jednotlivých politických subsystémů, 

druhá skupina otázek se bude týkat procesu prosazování politické agendy v rámci 

polského parlamentu. V této kapitole stručně představím také své hypotézy. 

Jak vypadají advokační koalice v rámci jednotlivých subsystémů? Zaměřím se 

především na to, jak vypadá jádro těchto advokačních koalic a kdo jsou jejich 

nejaktivnější členové. Předpokládám, že zde budou hrát velkou roli především členové 

regionálních organizací, jako je právě RAŚ, nebo jiné organizace sdružené 

v Hornoslezském svazu. Tyto organizace totiž mají největší zájem na prosazování 

hornoslezské agendy na celostátní úroveň. Roli poslanců a senátorů vidím spíše jako 
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okrajovou, vzhledem k tomu, že jsem se zatím příliš často nesetkala s tím, že by se 

aktivně o tuto problematiku zajímali.  

Je možné vysledovat určitý vzorec chování členů koalic? Mou hypotézou je, že 

členové z jádra advokačních koalic budou stabilně podporovat nebo naopak oponovat 

zájmům RAŚ. To znamená, že například významný příznivec přiznání statutu 

regionálního jazyka slezštině bude pravděpodobně hájit i menšinový statut Slezanů a 

případně autonomii Horního Slezska (respektive činnost RAŚ). Série těchto otázek 

spolu totiž do velké míry souvisí a s výjimkou kontroverzního tématu autonomie spadá 

do jednoho hodnotového systému – přiznání menšinových práv relativně velké skupině 

obyvatel Polska, kteří se hlásí ke své jazykové a národnostní odlišnosti. 

Je možné vysledovat vzorec chování také v případě politických stran? S ohledem 

na stranickou příslušnost a na dvě dominantní politické strany, tedy Občanskou 

platformu (Platforma Obywatelska, PO) a Právo a spravedlnost (Prawo i 

sprawedliwość, PiS), spíše předpokládám, že PO bude snahám RAŚ více nakloněna než 

PiS. Zároveň si ale nemyslím, že by nějaká relevantní politická strana jako celek 

významně podporovala požadavky RAŚ, které na celostátní úrovni působí 

kontroverzně. 

Jaké je místo RAŚ v rámci advokačních koalic? Během sledování problematiky 

Horního Slezska jsem zaznamenala, že RAŚ je v médiích nejčastěji zmiňovanou 

organizací, usilující o přiznání práv Slezanům. Jeví se tak jako nejaktivnější člen 

advokačních koalic, o jehož činnosti se relativně často vyjadřují i polští politici. 

Považuji ho proto za klíčový článek advokačních koalic na půdě parlamentu.  

Mění se nějakým způsobem dominance koalic v rámci subsystémů? Vzhledem 

k tomu, že zatím nedošlo ke změnám ve prospěch cílů RAŚ se dá usuzovat, že opoziční 

koalice jsou dominantní ve všech subsystémech. Otázka se vztahuje spíše k tomu, zda 

se nějakým způsobem mění poměry sil v rámci subsystémů. 

Jsou otázky spojené se slezanstvím veřejným problémem a jsou konfliktního či 

valenčního charakteru? Všechny otázky spojené se slezanstvím, se podle mého názoru 

dají podle teorie prosazování agendy definovat jako veřejné problémy. Otázky přiznání 

jazykového a menšinového statutu budou podle mého názoru valenčního charakteru, 

bude tedy probíhat spor o to, jak je řešit. Vzhledem k počtu osob hlásících se 

k používání slezštiny a ke slezské identitě totiž není možné existenci tohoto problému 

popírat. V otázce autonomie Horního Slezska (respektive činnosti RAŚ) by se mohlo 
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jednat spíše o konfliktní problém, jehož existenci bude jedna advokační koalice 

pravděpodobně popírat.  

V jaké fázi procesu prosazování politické agendy se snahy RAŚ, respektive 

advokačních koalic nacházejí? Opět budu vycházet z teorie agenda setting a 

předpokládám, že k nastolení mnou zkoumaných hornoslezských problémů do agendy 

parlamentu úspěšně došlo. Podle mnou nastaveného parametru návrhů na změnu zákona 

se to bude pravděpodobně týkat problematiky statutu slezštiny a statutu Slezanů, jelikož 

návrh na změnu ústavy ve smyslu hornoslezské autonomie předložen nebyl. 

Jaká je dynamika a hierarchie témat při komparaci jednotlivých politických 

subsystémů? Vzhledem ke kontroverzi problematiky autonomie Horního Slezska 

předpokládám, že dění v rámci tohoto subsystému bude nejméně četné. Vzhledem 

k počtu lidí, hlásících se ve sčítání lidu ke slezské národnostní identitě a ke slezštině se 

nabízí možnost, že otázka menšinového statutu bude nejdiskutovanější, protože má za 

sebou větší skupinu obyvatel. 

1.6. Zhodnocení zdrojů 

 Ve své diplomové práci jsem pracovala především s primárními zdroji, jako jsou 

dokumenty RAŚ a dalších organizací, které jsou relevantní pro advokační koalice a dále 

s archivy Parlamentu Polské republiky. Tyto zdroje byly bez větších potíží dostupné 

online, nicméně jsem se musela potýkat s praktickými problémy při jejich zpracování a 

vyhledávání. V dokumentech RAŚ je například jasně vidět, že v dlouhodobé 

perspektivě chybí jasná struktura například u zveřejněných ročních rozpočtů organizace. 

Tento nedostatek systematičnosti pak znesnadňuje nejen orientaci na stránkách 

organizace, ale i vyhledávání relevantních informací. V případě archivu Senátu Polské 

republiky jsem se potýkala s problémem, že počet výsledků vyhledávání podle 

klíčových slov neodpovídal jejich reálnému počtu. Všechny vyhledané dokumenty se 

objevily hned několikrát (a to třeba i desetkrát). Například počet výsledků při zadání 

klíčového slova „Ruch autonomii Śląska“ do vyhledávače archivu přesáhl 700 

výsledků, reálně se ale jednalo o pouhý zlomek unikátních dokumentů. S archivy Sejmu 

Polské republiky se s ohledem na vyhledávání klíčových slov pracovalo dobře: 

nedocházelo k duplikaci výsledků vyhledávání a výsledky byly navíc přehledně členěny 

do různých kategorií. V rámci archivů dolní komory parlamentu se nacházely i nezbytně 

nutné zápisy ze zasedání Komise pro národnostní a etnické menšiny, jejíž činnost je pro 
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mou diplomovou práci zcela klíčová. Významným zdrojem dat se staly i archivy 

polského Hlavního statistického úřadu (GUS). 

 Sekundární literaturu jsem používala především s ohledem na teoretický rámec 

celé práce. Zdrojů, které objasňují teorie agenda setting, respektive policy agenda 

setting a advocacy coalition, je dostatek, jsou kvalitní a hodnotím je jako dostatečné. 

Sekundární literatura byla důležitým zdrojem informací také pro kapitolu, v níž jsem se 

zabývala definicí a historií regionu Horního Slezska a jeho obyvatel. Tyto zdroje jsou 

v drtivé většině k mání v polském originále, což nepředstavovalo větší problém. 

Témata, spojená s hornoslezským regionalismem jsou v polské akademické sféře hojně 

zastoupena a nebyl proto problém s vyhledáváním informací. Zdroje jsem nalezla ve 

Slovanské knihovně v Praze, v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v 

Jinonicích a částečně také prostřednictvím online databází jako je EBSCO, JStor či 

Taylor&Francis. 

 V menší míře jsem pracovala s polskými médii. Jejich výstupy se staly vhodným 

doplňkem, například co se týká výroků funkcionářů RAŚ. V tomto ohledu lze zmínit 

například Dziennik Zachodni, který se tématem slezanství zabývá v dlouhodobé 

perspektivě.  

Původní záměr využít pro účely práce pravidelnou komunikaci s RAŚ, dalšími 

hornoslezskými organizacemi a relevantními politickými stranami nebylo možné 

uskutečnit. V případě RAŚ se jednalo o problém s častým střídáním personálu, 

zodpovědného za styk s veřejností, jehož někteří členové na korespondenci 

neodpovídali. V případě dalších organizací a stran se opět jednalo o problém nulové 

reakce na opakované žádosti o poskytnutí informací. 

1.7. Tematická struktura 

 V úvodu jsem představila téma této diplomové práce a vymezila pojmy, týkající 

se regionu Horního Slezska a jeho obyvatel, které jsou poměrně problematické. Dále 

jsem se v úvodní části práce zaměřila na teoretické koncepty, které jsem v práci 

aplikovala a metodologii, již jsem použila. Zvláštní důraz byl kladen na koncepty 

advocacy coalition (advokační koalice) a policy agenda setting (prosazování politické 

agendy), které jsou pro mou práci zcela klíčové. V rámci úvodní části jsem také 

vypracovala seznam výzkumných otázek, na jejichž základě chci pochopit činnost RAŚ 

a dalších hornoslezských organizací na půdě polského parlamentu. K nim jsem také 
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přiřadila své hypotézy. Důležitou částí úvodu bylo také kritické zhodnocení zdrojů, 

s nimiž jsem pracovala. 

 V následující části jsem se vyrovnala s pojmy, jež se týkají regionu Horního 

Slezska, a které jsem v rámci své práce používala. Vzhledem k tomu, že s těmito pojmy 

ve své práci hojně pracuji, je vhodné objasnit, jak k této problematice ve své práci 

přistupuji. 

 V pořadí třetí část práce se zaměřila na klíčového aktéra, tedy na RAŚ. RAŚ 

jsem pro svou práci vybrala jako nejznámější organizaci, která se hornoslezskou 

problematikou v Polsku zabývá a snaží se ji prosadit do agendy. Je tedy spíše 

reprezentantem snah širších advokačních koalic v rámci jednotlivých politických 

subsystémů a skrz něj se pokusím tyto procesy nahlédnout. Struktura, financování, cíle 

a činnost RAŚ jsou klíčové pro pochopení fungování této organizace, a proto jsem tyto 

části do své diplomové práce zařadila. Díky nim je například možné pochopit, jaká je 

role předsedy RAŚ, kým je činnost organizace financována, zda má RAŚ ambice 

podílet se na centrální či lokální vládě a případně zda jsou úspěšné. 

 Další kapitola mé práce je úzce spojena s teoretickým konceptem advocacy 

coalition. V jejím rámci došlo k obsahovému a teritoriálnímu vymezení politických 

subsystémů, což mi pomohlo soustředit se během mého dalšího výzkumu pouze na 

témata, která spadají do jejich rámce a eliminovat případná další témata, která s prací 

přímo nesouvisí. V této části práce jsem také vymezila advokační koalice. 

 Ve stěžejní části práce jsem analyzovala diskuse, které probíhají v rámci 

jednotlivých politických subsystémů. Tato kapitola je pak logicky rozdělena do třech 

podkapitol, přičemž v závěru každé z nich stručně shrnu proces nastolování politické 

agendy v subsystémech. Na základě této části práce jsem následně celkově zhodnotila 

činnost advokačních koalic na půdě parlamentu, zodpověděla výzkumné otázky a 

porovnala je s hypotézami. 

 V závěrečné části diplomové práce došlo ke zhodnocení průběhu celého 

výzkumu, vhodnosti volby časového a teritoriálního vymezení tématu a vhodnosti 

použití a kombinace teoretických rámců advocacy coalition a agenda setting. Závěry, 

k nimž jsem na základě analýzy procesu nastolování agendy na půdě polského 

parlamentu došla, jsem shrnula a objasnila, jak probíhá proces realizace cílů RAŚ na 

celostátní úrovni. 



15 

 

2. Horní Slezsko jako region 

Již ze samotného názvu Hnutí autonomie Slezska (RAŚ) se zdá, že činnost 

organizace se týká celého Slezska. Nicméně reálně se RAŚ věnuje pouze polské části 

Horního Slezska, a to jak ve svých projektech,
31

 tak v územním vymezení Slezského 

autonomního vojvodství, pro které počítá s celým územím Slezského vojvodství a částí 

vojvodství Opolského.
32

 S tímto trendem faktické redukce Slezska na Horní Slezsko se 

můžeme setkat i v sociologických výzkumech, které se zabývají slezskou identitou.
33

 

Odpovídá tomu i počet osob, hlásících se ke slezské identitě, jejichž počet je například 

na Dolním Slezsku zanedbatelný.
34

 Používat pro zkoumaný region pojem Slezsko je ale 

podle mého názoru zavádějící, protože naznačuje, že se RAŚ zabývá mnohem větším 

územním celkem, než tomu doopravdy je. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pracovat 

s termínem Horní Slezsko, který odpovídá zájmům RAŚ. 

V první řadě je nezbytné definovat region Horního Slezska. Definicí regionu 

existuje celá řada, nicméně většina z nich vykazuje určité shodné prvky. Například 

podle Björna Hettneho, jednoho ze zakladatelů nového regionalismu,
35

 je region umělý 

společenský konstrukt, který zaujímá určité území. Jedná se o entitu, která je vnitřně 

koherentní a zároveň odlišná od svého okolí, což nicméně neznamená, že by se jeho 

povaha nemohla v čase měnit a podléhat různým druhům změn. Obyvatelstvo určitého 

regionu má také specifickou identitu, kulturu a hodnotový systém – nejde přitom o 

homogenitu těchto prvků, ale také o schopnost přijmout jejich pluralitu a rozmanitost.
36

 

Obdobné prvky, tedy že se jedná o teritoriální útvar, jehož obyvatelstvo má specifickou 

kulturu a identitu, zdůrazňuje i Michael Keating, politolog a přední britský odborník na 

regionalismus a devoluci.
37

 

                                                 
31

 "Nasze Projekty." Ruch Autonomii Śląska. Přístup 22. 1. 2015. http://autonomia.pl/nasze-projekty. 
32

 "FAQ." Ruch Autonomii Śląska. Přístup 22. 1. 2015. http://autonomia.pl/faq/#f32 

33 Kijonka-Niezabitowska, Justyna. „Z problemów narodowości i tożsamości śląskiej – dylematy i 

wybory“. Studia socjologiczne, č.4 (2009): 85-110. 
34

 "Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny." Główny Urząd Statystyczny / Spisy Powszechne / 

Narodowe Spisy Powszechne / Narodowy Spis Powszechny 2002. Přístup 22. 1. 2015. 

http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny-

2002/wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-2002-narodowosci-oraz-jezyka/. 
35
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zároveň se ostře vymezuje vůči Vestfálskému systému, v jehož rámci jsou dominantními aktéry národní 

státy. Hettne, Björn. Söderbaum, Fredrik. „Theorising the Rise of Regionness“. New Political Economy, 

č.3 (12/2000): 457-473. 
36

 Hettne, Björn. Söderbaum, Fredrik. „Theorising the Rise of Regionness“. New Political Economy, č.3 

(12/2000): 457-473. 
37

Geisler, Robert. „Górnośląski regionalizm jako praktyka diskursywna“. Studia socjologiczne, č. 4 

(2009): 65. 
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2.1. Území 

Horní Slezsko lze definovat jako nadnárodní region, jehož část leží na území 

současné Polské a České republiky. Pro zkoumání činnosti RAŚ je ale nasnadě pracovat 

s regionem jako se subnárodním regionem, omezeným na polskou část Horního Slezska, 

což v současném administrativním dělení Polska zahrnuje Slezské a Opolské 

vojvodství. Právě v otázce teritoriálního vymezení se projevuje jedno z největších úskalí 

činnosti RAŚ – organizace totiž nijak přesně teritoriálně nedefinuje region, pro nějž 

chce například získat autonomii a pro nějž navrhuje název Slezské autonomní 

vojvodství (Śląskie województwo autonomiczne, ŚWA). Podle oficiálních zdrojů by 

území ŚWA mělo zahrnovat Slezské a část Opolského vojvodství a „geografické 

hranice [by se] měly překrývat s historickou pravdou a pocity Slezanů“.
38

 Určité 

vodítko může poskytnout i fakt, že v rámci ŚWA RAŚ počítá s populací okolo pěti 

milionů obyvatel.
39

 Podle údajů Hlavního statistického úřadu (Główny Urząd 

Statystyczny, GUS) žije ve Slezském vojvodství přes 4,5 milionu obyvatel a 

v Opolském vojvodství 1 milion.
40

 Pětimilionové ŚWA by tak dnes zahrnulo takřka celé 

Slezské i Opolské vojvodství.
41

 Dalším problémem je také vnitřní nekoherence takto 

vymezeného regionu, která vyplývá především ze snah obyvatel Opolského vojvodství 

(v němž mimo jiné žije nejpočetnější německá menšina v Polsku)
42

 o vymezení se vůči 

Hornímu Slezsku s centrem v Katovicích, tedy Slezskému vojvodství.
43

 Tyto snahy 

však RAŚ jasně popírá jako prvek uměle vnucený komunistickým režimem a tvrdí, že 

                                                 
38

 "FAQ." Ruch Autonomii Śląska. Přístup 22. 1. 2015. http://autonomia.pl/faq/#f32. 
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 "FAQ." Ruch Autonomii Śląska. Přístup 22. 1. 2015. http://autonomia.pl/faq/#f28. 
40
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 K 31. 12. 2013 mělo Slezské vojvodství 4 599 447 obyvatel a opolské vojvodství 1 004 416 obyvatel. 
41

 "FAQ." Ruch Autonomii Śląska. Přístup 22. 1. 2015. http://autonomia.pl/faq/#f32. 
42
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powszechnego-2002-narodowosci-oraz-jezyka/. 
43

Opolské vojvodství se především v 90. letech 20. století vymezovalo vůči Hornímu Slezsku. Důvodů 

bylo mnoho – odlišná historie i ekonomická a společenská struktura (někdy se hovoří o „černém“ Slezsku 
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Horní Slezsko je jednotným regionem.
44

 Horní Slezsko je tedy z pohledu RAŚ 

vymezeno jako Slezské a část Opolského vojvodství – je ale nutné dodat, že takto 

definované teritorium nekopíruje podporu RAŚ, která se významně liší v rámci 

Slezského vojvodství a v ještě větší míře při porovnání Slezského a Opolského 

vojvodství.
45

 Vzhledem k tomu, že RAŚ je hlavním aktérem mé diplomové práce, budu 

se držet územního vymezení regionu, navrženého touto organizací: celé Slezské 

vojvodství a část vojvodství Opolského. 

2.2. Obyvatelstvo a identita 

Další důležitou otázkou je problematika obyvatelstva Horního Slezska a 

především jeho národnostní příslušnosti. Vnímání pojmu Hornoslezan (obecně se 

používá spíše termín Slezan, s nímž budu pracovat i já) se po roce 1989 v Polsku 

neustálilo – pro někoho je Slezan příslušník německé národnostní menšiny, žijící v 

Horním Slezsku, pro někoho tento pojem označuje místní (autochtonní) polské 

obyvatelstvo.
46

 Celá situace odpovídá povaze regionu: obyvatelé pohraničních území 

mají často nevyhraněnou národnostní identitu a cítí se více přivázáni k místu, kde žijí, 

než k celému státu a národu.
47

 Tento rys se projevuje i v Horním Slezsku a má 

historické příčiny: region byl v minulosti spíše politickým objektem než subjektem a 

často se bez vlastního přičinění přesouval z jednoho státního útvaru do jiného, což 

napomohlo převládající identifikaci místního obyvatelstva spíše s regionem než 

státem.
48

 Obyvatelstvo Horního Slezska bylo v minulosti národnostně indiferentní a 

bilingvní
49

 a pro mnoho Slezanů ani dnes není problém cítit se zároveň jako Polák či 

Němec a zároveň Slezan.
50

 Podle Marie Wanatowicz v regionu Horního Slezska stále 

probíhá proces formování národního vědomí.
51

 Velkým problémem zůstává, že Slezané 

se zatím nedočkali uznání jako národnostní či etnická menšina. RAŚ pracuje s definicí 
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Maria Wanatowicz, Od indyferentnej ludności do śląkiej narodowości? (Katowice: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, 2004), 231 s. – str 20-21. 
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tomu bylo v případě Horního Slezska, které putovalo od jednoho státu k druhému. Obyvatelé pohraničí se 

pak přestanou spoléhat na centrální instituce a více se přimknou k regionu. 
48

 Rudolf Žáček, Stručná historie států – Slezsko (Praha: Libri, 2005), 214 s. nebo Kijonka-

Niezabitowska, Justyna. „Z problemów narodowości i tożsamości śląskiej – dylematy i wybory“. Studia 

socjologiczne, č.4 (2009): 86. 
49
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50

Wanatowicz, Od indyferentnej ludności do śląkiej narodowości?, 213. 
51

Wanatowicz, Od indyferentnej ludności do śląkiej narodowości?, 11. 
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národa v konstruktivistickém smyslu - tedy pokud se k němu určitá skupina lidí hlásí, 

tak národnostní menšina existuje.
52

 Ve sčítání lidu v roce 2002 RAŚ vyzval obyvatele 

Horního Slezska, aby se přihlásili ke slezské národnosti – s neexistující národnostní 

menšinou se identifikovalo na 173 153 osob,
53

 a Slezané se stali nejpočetnější (byť 

oficiálně neuznanou) menšinou v celém Polsku.
54

 Při sčítání v roce 2011 bylo poprvé 

možné přihlásit se ke dvěma paralelním národnostním identitám, čehož ve velké míře 

využilo především obyvatelstvo hraničních regionů – jako první nebo druhou identitu 

slezanství uvedlo na 846 719 osob.
55

 Zajímavý je i počet těchto osob podle vojvodství. 

V roce 2002 měli Slezané největší zastoupení ve Slezském vojvodství (86%), dále 

v Opolském vojvodství (14%) a spíše marginální byl jejich počet v Dolnoslezském 

vojvodství.
56

 V čím dál větší míře se ke slezanství hlásí nejen lidé se slezskými kořeny, 

ale i ti, jejichž předkové se považují za Poláky.
57

 Podle sociologických průzkumů se ve 

Slezském vojvodství ke slezské identitě stále více hlásí i mladší generace.
58

 Jako 

zajímavost lze zmínit například fanoušky fotbalového klubu Ruch Chorzów, kteří chodí 

na zápasy svého týmu s transparenty: „Nikdy německý, jistě ne polský, vždy bojující – 

jsme my, národ slezský.“
59

 Podle Justyny Niezabitowské, polské socioložky a odbornice 

na slezskou identitu, ale fakt, že se obyvatelstvo Horního Slezska ve sčítání lidu hlásí ke 

slezské národnosti, ještě neznamená, že taková národnost skutečně existuje. Na druhou 
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stranu je podle ní nepopiratelné, že Slezané mají velmi silnou regionální identitu a pocit 

odlišnosti.
60

  

V Horním Slezsku je možné vypozorovat specifickou kolektivní identitu, kterou 

Rogers Brubaker a Frederick Cooper definují jako pocit stejnosti mezi členy určité 

skupiny.
61

 Dá se vlastně hovořit o regionální identitě, která je polskými sociology 

Markem Szczepańskim a Bohdanem Jałowieckim vymezena jako „zvláštní druh 

kolektivní identity, která je založená na regionálních tradicích, jež se týkají jasně 

vymezeného území“.
62

 Slezská kolektivní identita je komplikovanou směsí německých, 

polských a českých vlivů. Polská historička a profesorka Slezské univerzity Maria 

Wanatowicz je přesvědčena, že největší vliv na formování slezské identity měl právě 

německý prvek.
63

 V Horním Slezsku můžeme ve velké míře nalézt celou řadu faktorů, 

které tvoří slezskou identitu. Pro tuto regionální odlišnost se také vžil pojem šlonzáctví 

(slezanství) a jeho počátky můžeme vysledovat na přelom 19. a 20. století.
64

 Jde o 

kulturní a jazykové odlišnosti, specifický historický vývoj, ale také o kolektivní paměť. 

Slezská kultura je v celé řadě aspektů unikátní, ať už se jedná o zvyky či jazyk. Slezané 

ve velké míře hovoří slezštinou, kterou „…část autochtonního obyvatelstva (zpravidla 

především starší generace) hovoří doma a ve vzájemném styku.“
65

 Ve většině případů se 

slezština označuje v literatuře pojmem gwara, advokační koalice dále vedou spor o 

pojmy dialekt a jazyk, a tak se jako korektní a nejméně problematický jeví termín 

slezská mluva nebo slezština.
66

 Slezština sice není kodifikovaným jazykem, nicméně se 

používá v literatuře, setkáme se s ní v regionálních sdělovacích prostředcích a dokonce 

v divadlech.
67

 Radio Piekary, jehož heslo zní „na Slezsku, o Slezsku, slezsky“, má celou 
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sekci vysílání ve slezštině.
68

 TV Silesia dokonce představila divákům oblíbené seriály 

se slezským dabingem.
69

 V roce 2008 vznikla také slezská verze Wikipedie a 

v současnosti se dokončuje slezská podoba sociální sítě Facebook. 

Historie Horního Slezska je poznamenána opakovaným sjednocováním a 

dělením regionu, jeho přesouváním z jednoho státního celku do jiného, což vedlo 

k tomu, že slezská historiografie zařazuje region na prvním místě do Evropy a teprve 

potom do Polska.
70

 Důraz je pak kladen na odlišný vývoj, než byl ten v Polsku, 

především na rychlejší industrializaci, zavádění kapitalismu a dalších modernizačních 

trendů, což z Horního Slezska dělalo jakýsi motor změn.
71

 Slezskou identitu dále tvoří 

například idealizovaný autostereotyp „pracovitého, věřícího, upřímného“ 

Hornoslezana,
72

 nebo pocit tzv. „slezské křivdy“.
73

 

3. Hnutí autonomie Slezska 

3.1. Okolnosti vzniku RAŚ 

Hnutí autonomie Slezska (RAŚ) je polské sdružení se sídlem v Katovicích, 

k jehož vzniku došlo v roce 1991 (oficiální registrace se hnutí dočkalo až o deset let 

později 27. června 2001). RAŚ působí na území Polska a podporuje snahy polských 

regionů o autonomii.
74

 Sdružení vzniklo v atmosféře pádu režimu Polské sjednocené 

dělnické strany (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR) - polská společnost se 

po desetiletích socialistické nadvlády mohla začít svobodně rozvíjet, což se odrazilo i v 

rostoucím významu problematiky regionalismu a regionální identity, včetně slezské.
75

 

Po skončení druhé světové války nejen že nedošlo k obnovení slezské autonomie,
76
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která byla v meziválečném období garantována ústavou,
77

 ale objevily se i snahy 

prokázat, že Horní Slezsko není demograficky, jazykově ani v jiném smyslu regionem 

odlišným od zbytku teritoriálně nově definovaného Polska.
78

 Dne 6. května 1945 byl 

přijat ústavní zákon o zrušení organického statutu Slezského vojvodství a slezská 

autonomie tak de iure přestala existovat.
79

 Mimo jiné byly znatelné silné polonizační 

tendence.
80

 V poválečných letech socialistický režim, respektive Sovětský svaz, uplatnil 

vůči obyvatelstvu Horního Slezska řadu represivních opatření, jako byl verifikační 

proces s následným odsunem „německého“ obyvatelstva,
81

 deportace horníků do 

Sovětského svazu (Donbasu)
82

 nebo zákaz používání němčiny.
83

 Režim přitom kladl 

rovnítko mezi pojmy Němec a Slezan. Socialistický režim, nejistý si trvalostí 

poválečných hranic, se snažil za každou cenu prokázat, že Horní Slezsko je a vždy bylo 

polské, samozřejmě na úkor hornoslezské identity, která byla dlouhodobě 

potlačována.
84

 

Po skončení jednání u kulatého stolu mezi vládní mocí, církví a opozicí se 

„…objevily poměrně silné tendence k prosazení oficiálního uznání tzv. slezské 

národnosti“,
85

 stejně jako různé projekty týkající se Horního Slezska. Některé 

sociologické výzkumy na Opolsku například ukázaly, že v roce 1990 se 63% 
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dotázaných cítilo být spíše Slezany než Poláky a v roce 1994 se 44% vyslovilo pro 

autonomii Slezska.
86

 V roce 1989 Otto von Habsburg jako člen Evropského parlamentu 

za německou CSU přednesl návrh na vytvoření „nezávislé evropské enklávy“ na území 

Horního Slezska.
87

 Uskutečnění této kontroverzní vize mělo předcházet referendum, 

jehož by se účastnili nejen obyvatelé Horního Slezska, ale také Slezané žijící mimo 

Polsko, jejichž počet odhadl na 1,5 až 2 miliony.
88

 Po pádu reálně socialistického 

režimu se také spekulovalo o tom, že obyvatelé Horního Slezska budou usilovat o 

připojení k Německu prostřednictvím referenda.
89

 Žádná z těchto alternativ však 

nezískala širší podporu k realizaci, což souvisí i s velkým důrazem, který polské vlády 

kladly na stabilitu státních hranic, jež byla v minulosti tolikrát otřesena. 

3.2. Organizační struktura 

RAŚ má poměrně rozsáhlou organizační strukturu na centrální i lokální úrovni, 

která je detailně popsána v jeho statutu. Tato struktura je důležitá pro pochopení toho, 

kdo v rámci RAŚ rozhoduje, jakým způsobem je volen a kdo organizaci reprezentuje 

navenek. Na centrální úrovni jsou orgány RAŚ: kongres, vrchní rada, představenstvo, 

revizní komise a rozhodčí soud. Kongres je nejvyšším orgánem RAŚ, přijímá usnesení, 

jimiž se následně členové RAŚ musí řídit, určuje hlavní směřování celé organizace a 

volí členy řady jiných orgánů RAŚ. Delegáti jsou voleni na čtyřleté období na valných 

shromážděních běžnou většinou hlasů, přičemž počet delegátů odpovídá počtu členů 

lokální organizace. Vrchní rada kontroluje činnost RAŚ a volí jeho představenstvo. 

Rada je tvořena předsedou RAŚ, další členy rady vybírá kongres. Představenstvo je asi 

nejvýznamnějším orgánem RAŚ: spravuje majetek organizace a schvaluje jeho finanční 

záležitosti, přímo realizuje cíle RAŚ, reprezentuje RAŚ navenek a spolupracuje 

s dalšími organizacemi a institucemi. Představenstvo má 5 – 11 členů, mezi nimiž je 

předseda RAŚ, další členové jsou voleni kongresem z řad vrchní rady. Revizní komise 

je kontrolní orgán, jenž dohlíží na činnost a hospodaření RAŚ. Komise má 5 - 9 členů, 

které volí kongres. Rozhodčí soud řeší spory mezi členy RAŚ a rozhoduje, zda někdo 

jednal v rozporu se statutem nebo usneseními organizace. Soud má 7-9 členů, které volí 
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kongres. Nejviditelnějším zástupcem RAŚ navenek je jeho předseda, který je volen 

kongresem a který koordinuje a řídí celou činnost RAŚ.  

Post předsedy RAŚ zatím zastával: Paweł Musioł (1991-1995), Zenon 

Wieczorek (1995-1999), Krzysztof Kluczniok (1999-2003) a Jerzy Gorzelik (od roku 

2003). Největším impulzem pro činnost RAŚ se podle Justyny Niezabitowské stalo 

právě zvolení Gorzelika, který je dynamický, umí upoutat pozornost médií a dostat 

otázku menšinového statutu, slezštiny a hornoslezské autonomie do jejich agendy.
90

 

Současný předseda RAŚ je tak známý například svým kontroverzním výrokem o tom, 

že „se necítí být Polákem, ale pouze Slezanem“
91

 nebo výrokem, v němž tvrdil, že „dát 

Polsku Slezsko, je jako dát opici hodinky“.
92

 Katovický novinář, který si nepřál být 

jmenován, ho považuje za „provokatéra a exhibicionistu“, který říká nahlas to, co se 

ostatní bojí vyslovit.
93

 Právě Jerzy Gorzelik je pro mou diplomovou práci významným 

aktérem, který v mnou sledovaném období veřejně vystupoval jménem RAŚ. 

Základní jednotkou RAŚ na místní úrovni je kruh, který musí mít minimálně 10 

členů. Kruhy se následně povinně sdružují v obecní, okresní a regionální 

představenstva. Lokální organizace realizují cíle RAŚ, spravují jeho majetek, 

spolupracují s dalšími organizacemi a institucemi a přijímají nové členy. Jejich orgány 

tvoří valné shromáždění, představenstvo a revizní komise. Členové RAŚ se podle 

statutu dělí do 4 skupin na členy-kandidáty, běžné členy, členy-sponzory a čestné členy. 

Kandidátem nebo běžným členem je fyzická osoba, která má polské občanství, případně 

cizinec, pokud vyjádří shodu s cíly RAŚ; sponzorem je fyzická nebo právnická osoba, 

která finančně nebo věcně podporuje realizaci cílů RAŚ a čestným členem je osoba, 

která se zasloužila o rozvoj RAŚ a Horního Slezska. Běžní členové RAŚ disponují 

v rámci organizace aktivním a pasivním volebním právem. Mají zároveň povinnost 

účastnit se aktivit spojených s realizací cílů RAŚ nebo platit členské příspěvky. Podle 

údajů, které poskytl v roce 2013 Jerzy Gorzelik, má RAŚ okolo 7 000 členů,
94

 nicméně 

tyto údaje se dost liší. Například senátorka Maria Pańczyk-Pozdziej (PO) tvrdí, že RAŚ 
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měl v roce 2012 pouze 2 000 členů – v tomto případě je však nutné brát v úvahu 

případnou snahu paní Pozdziej podporu RAŚ marginalizovat.
95

 

Jak vyplývá z organizační struktury RAŚ, jeho těžištěm jsou tedy především 

běžní členové – poskytují organizaci finanční prostředky, účastní se jejích aktivit a 

přímo volí centrální Kongres, který je pak zodpovědný za volbu dalších ústředních 

orgánů RAŚ, včetně předsedy, který organizaci reprezentuje navenek. Členové také 

poskytují organizaci více než třetinu finančních zdrojů, o nichž bude řeč v další 

podkapitole. 

3.3. Finance 

RAŚ publikuje základní údaje o svém ročním hospodaření na svých webových 

stránkách (momentálně jsou dostupné údaje z let 2007-2012, nicméně vzhledem 

k neúplnosti dat jsou relevantní pouze data z let 2008-2011). Příjmy RAŚ se skládají 

z členských příspěvků, darů, z veřejných příspěvků a vlastní ekonomické činnosti a 

každoročně rostou (v roce 2008 se jednalo o necelých 28 000 złotych, v roce 2011 již o 

104 000). Největší část příjmů tvoří členské příspěvky, jejichž výše také každoročně 

stoupá (z asi 12 000 złotych v roce 2008 na 36 000 v roce 2011), nicméně jejich podíl 

na celkových příjmech má klesající tendenci (ze 43% v roce 2008 na 34% v roce 2011). 

Stále větší roli hrají dary – v roce 2008 se jednalo o zhruba 7 000 złotych (24% 

celkových příjmů), v roce 2011 částka vzrostla na 68 000 (téměř 66% příjmů RAŚ). 

Není jasné, kdo tyto dary poskytuje – zda členové RAŚ či nějaké polské nebo 

zahraniční organizace. To, že RAŚ původ těchto darů veřejně nedeklaruje, může vést ke 

spekulacím o tom, kdo má na činnost RAŚ reálně největší vliv. Vlastní ekonomická 

činnost, jako je vydávání časopisu Slezská vlaštovka (Jaskółka Śląska) nebo pronájem 

nemovitostí, tvoří marginální část příjmů RAŚ. 

Výdaje RAŚ každoročně rostou – z 26 000 złotych v roce 2008 na 99 000 v roce 

2011. Skladba výdajů se v průběhu let měnila: v roce 2008 většinu výdajů tvořila 

vydavatelská činnost a pronájem budov a kanceláří. Vydavatelská činnost je sice stále 

nejnákladnější položkou v rozpočtu RAŚ, ale stále více finančních prostředků se 

přesouvá na konkrétní akce, pořádané RAŚ. 

RAŚ je z finančního hlediska neziskovou a na vládě nezávislou organizací, která 

spoléhá na příspěvky a dary od svých členů, jež tvoří drtivou většinu příjmů sdružení. 
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Kdo přesně a v jaké výši poskytuje RAŚ dary ovšem není známo, nicméně nelze 

vyloučit, že sponzoři mohou mít díky svému ekonomickému vlivu na činnost RAŚ 

účinek. 

3.4. Cíle RAŚ a jejich realizace 

Cíle RAŚ jsou objasněny v jeho statutu a úzce souvisejí s tématem mé 

diplomové práce. Jedním z hlavních cílů RAŚ je získat pro Horní Slezsko autonomii 

v rámci decentralizované Polské republiky. Tento cíl je ale doplněn celou řadou dalších, 

které se týkají spíše menšinových či jazykových požadavků. Ty zahrnují: prohloubit 

regionální identitu mezi obyvateli Slezska a ostatních polských regionů; rozvíjet 

aktivitu obyvatel Slezska; integrovat obyvatele Slezska bez ohledu na etnickou 

příslušnost; aktivně se účastnit ochrany přírody, materiálního a duchovního dědictví 

předků; šíření práv člověka a občanských svobod; činnost související s evropskou 

integrací a rozvíjení spolupráce mezi společnostmi; udržovat kulturní a ekonomické 

kontakty se slezskou diasporou; propagace a vytváření pozitivního obrazu Slezska; 

podpora mnohojazyčnosti a slezské mluvy.
96

 Na centrální úrovni se RAŚ angažuje 

především s ohledem na přiznání statutu regionálního jazyka slezštině a menšinového 

statutu Slezanům, což souvisí s jeho deklarovanými cíli prohloubení regionální identity, 

šíření práv člověka a občanských svobod a podporou slezštiny. Cíle RAŚ na centrální 

úrovni se tedy dají rozdělit do tří kategorií: statut slezštiny, menšinový statut Slezanů a 

otázka autonomie Horního Slezska. 

Své cíle RAŚ realizuje na regionální úrovni tak, že organizuje celou řadu 

kulturních, vzdělávacích, vědeckých či vydavatelských akcí. Členové RAŚ se také 

aktivně účastní událostí konaných jak v Polsku, tak v zahraničí, a udržují styky s jimi 

příznivě naladěnými organizacemi. Spolu s nimi RAŚ usiluje o propagaci regionalismu 

a autonomie.
97

 Drtivá většina projektů RAŚ se týká ochrany a propagace hornoslezské 

kultury, historie, jazyka a symbolů. Každoročně se v den výročí získání autonomie (15. 

července) koná Pochod autonomie a v průběhu roku další happeningy jako je Pochod 

souhlasu nebo Žluto-modré srdce. RAŚ dále organizuje Dny hornoslezského dědictví, 

mši za deportované Hornoslezany, popularizuje hornoslezské symboly, usiluje o 

navrácení hornoslezských památek a vydává regionální měsíčník Slezská vlaštovka, 
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v němž se objevují i slezsky psané příspěvky. RAŚ uděluje ocenění Hornoslezský 

Tacitus osobám, které se zasloužily o popularizaci historie Horního Slezska.
98

 Tyto 

projekty se zaměřují především na podporu hornoslezské identity, nicméně přímo 

nesouvisí s realizací cílů RAŚ na centrální úrovni, tedy s ohledem na jazykovou a 

menšinovou problematiku a autonomii. 

Jak již bylo řečeno, cílem RAŚ je decentralizace Polské republiky, ale 

organizace zároveň jasně odmítá tvrzení, že by usilovala o separatismus a změnu hranic 

Polska.
99

 Tento fakt je obzvláště důležitý. Mnohem výhodnějším modelem je podle 

RAŚ právě autonomie. Díky ní by se správa regionu a rozhodovací procesy přiblížily 

potřebám jeho obyvatel, včetně alokace finančních zdrojů z rozpočtu, při zachování a 

rozvoji specifické identity, kultury a historie Horního Slezska. V kompetenci centrální 

vlády by pak měla zůstat monetární politika, diplomacie a ozbrojené složky.
 
Z výhod 

autonomie pak podle RAŚ budou těžit všichni obyvatelé Horního Slezska, bez ohledu 

na jejich národnostní, etnickou či náboženskou příslušnost nebo politické preference.
100

 

Tyto plány jsou detailně popsány ve dvou klíčových dokumentech, které RAŚ 

vypracoval: projektu změn ústavy a projektu organického statutu Slezského 

autonomního vojvodství.  

Největší změnou, kterou návrh ústavy Polské republiky z dílny RAŚ 

představuje, je zavedení práva na regionální autonomii, které má být v praxi realizováno 

vznikem autonomních vojvodství. Každé autonomní vojvodství by podle návrhu ústavy 

mělo svůj statut, který by do 2 let od přijetí nové ústavy představily vojvodské sněmíky 

a které by podléhaly schválení parlamentem. Statut ustanovuje pravomoci a fungování 

autonomního vojvodství. Tyto pravomoci se mohou týkat například organizace 

samosprávných institucí; územního plánování a urbanistiky; veřejných prací; dopravní 

infrastruktury, která se v celé své délce nachází na území vojvodství, přístavů a letišť; 

zemědělské produkce; lesnictví; ochrany životního prostředí; vodohospodářství; 

regionálních trhů; podpory hospodářského rozvoje; řemesel; muzeí a knihoven; 

památek; rozvoje kultury, vědy, případně regionálního jazyka; turistického ruchu; 

sportu; regionální policie. Autonomní vojvodství mohou své kompetence rozšířit i na 

další oblasti, ale nesmí zasahovat do těch, která jsou ústavou přiznána výhradně 

centrální vládě. Jedná se především o zahraniční politiku a diplomacii včetně migrační 
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politiky; veřejnou bezpečnost a obranu; monetární politiku; zahraniční obchod a celní 

politiku. Centrální vláda by také měla za úkol koordinovat hospodářskou činnost, 

spravovat veřejné finance a státní dluh. Orgány autonomních vojvodství jsou 

legislativní shromáždění, vláda a vojvoda. Vojvoda je volen přímo shromážděním, které 

sestává ze zástupců delegovaných okresy, které se nacházejí na území vojvodství. 

Vojvoda stojí v čele vlády a reprezentuje autonomní vojvodství. Představitelem 

centrální vlády v autonomních vojvodstvích je delegát Rady ministrů, který je 

zodpovědný za centrální administrativu na území vojvodství. Autonomní vojvodství 

budou podle návrhu ústavy disponovat finanční autonomií. Příjmy mají pocházet 

především z vlastních daní a poplatků, jejichž výši určuje vojvodství, a z podílu na 

daních, vybíraných centrální vládou. Aby se vyrovnaly příjmové nerovnosti mezi 

regiony, došlo by k vytvoření Vyrovnávacího investičního fondu, jehož prostředky by 

přerozděloval Parlament. Projekt ústavy dále počítá se zavedením organických zákonů 

jako legislativní normy, stojící svým významem na pomezí mezi ústavou a běžnými 

zákony. Zcela jiný by byl i způsob volby senátorů – delegáti by byli voleni v rámci 

autonomních vojvodství, přičemž každé vojvodství by mělo v závislosti na velikosti své 

populace od 3 do 6 senátorů.
101

 

Dále RAŚ představuje návrh znění Statutu ŚWA, který je k nalezení na 

stránkách organizace. Ten byl zveřejněn v den 90. výročí přičlenění části Horního 

Slezska k Polsku,
102

 a podrobně rozpracovává pravomoci institucí autonomního 

vojvodství. RAŚ uvádí, že tyto dokumenty nejsou přesným znění toho, co organizace 

prosazuje, ale spíše mají rozpoutat diskusi o tom, jak by měla autonomie vypadat a jaké 

ústavní změny by bylo potřeba provést. 
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3.5. Zástupci RAŚ v politických funkcích 

Na RAŚ je možné se dívat jako na společenské hnutí, ale také jako na politický 

subjekt. Důležité je v tomto ohledu zmínit existenci Volebního výboru RAŚ (Komitet 

Wyborczy RAŚ).
103

 Během 23 let existence RAŚ někteří jeho příznivci uspěli ve 

volbách a měli možnost pokusit se agendu hornoslezské autonomie protlačit jako téma 

diskuse v parlamentu či na lokální úrovni. Nejúspěšnější na celostátní úrovni byl RAŚ v 

prvních svobodných volbách do Sejmu v roce 1991, kdy získal dvě křesla – do dolní 

komory parlamentu se dostal jeho tehdejší předseda Paweł Musioł a spolu s ním 

Kazimierz Świtoń. Další kandidatury do Sejmu ani Senátu ale nebyly úspěšné. RAŚ má 

vzhledem ke svému regionálně omezenému působení větší šance na úspěch ve volbách 

do místní samosprávy, tedy především do sněmíku Slezského vojvodství. První volby 

do orgánů místní samosprávy proběhly v Polsku v roce 1998 a od té doby se konají 

pravidelně ve čtyřletých intervalech. Do slezského sněmíku kandidovali členové RAŚ, 

v letech 1998, 2002 a 2006,
104

 ovšem bez zisku jediného mandátu. V roce 2010 byl 

RAŚ úspěšnější, když získal ve Slezském vojvodství 8,49%, respektive 122 000 hlasů 

voličů,
105

 čímž překročil 5% volební klauzuli. Tento výsledek zajistil RAŚ tři křesla ve 

sněmíku – ty obsadil předseda RAŚ Jerzy Gorzelik, dále Henryk Marcik a Janusz Wita. 

Jerzy Gorzelik se na základě koaliční smlouvy
106

 stal členem vlády (zarządu) Slezského 

vojvodství, ale v dubnu 2013 na tento post rezignoval.
107

 V dubnu 2013 do řad politiků 

RAŚ vstoupil Andrzej Sławik, původně zvolený za politickou stranu Právo a 

spravedlnost (PiS),
108

 čímž zvýšil počet poslanců v klubu RAŚ na čtyři. Gorzelik, 
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Marcik, Wita a Sławik byli znovuzvoleni v roce 2014. Ve Slezském vojvodství se RAŚ 

daří již po dvě volební období udržovat stabilní voličskou základnu a s ní spojené 

zastoupení v sněmíku. V Opolském vojvodství RAŚ poprvé postavil své kandidáty do 

voleb v roce 2006, nicméně zatím se mu nepodařilo obsadit jediné křeslo.
109

 V roce 

2004 se Jerzy Gorzelik pokusil kandidovat do Evropského parlamentu, ale neuspěl. 

3.6. Partneři a oponenti RAŚ 

Hlavním partnerem RAŚ je Hornoslezská rada (Rada Górnośląska). Jedná se o 

organizaci, která vznikla v roce 2012 a sdružuje subjekty usilující o formální uznání 

slezské národnosti, uznání slezštiny za regionální jazyk a o zavedení regionální výuky. 

V současné době má Hornoslezská rada 11 členů: RAŚ, Pro Loquela Silesiana – 

Towarzystwo kultywowania i promowania śląskiej mowy, Svaz Slezanů (Związek 

Ślązaków, ZŚ), Sdružení osob slezské národnosti (Stowarzyszenie osób narodowości 

śląskiej, SONŚ), Hornoslezský svaz (Związek Górnośląski), Sdružení pěstovaní slezské 

mluvy DUHA (Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy DANGA), Ślonsko ferajna, 

Sdružení slezská škola (Stowarzyszenie Silesia Schola – Stowarzyszenie edukacji 

regionalnej), Slezská liga (Przymierze śląskie), Nadace Slezsko (Fundacja Silesia) a 

Náš společný slezský dům (Nasz wspólny śląski dom).
110

 Mezi další partnerské 

organizace patří například Hornoslezská mládež (Młodzież Górnośląska) - organizace, 

která vznikla v roce 2004 a společně s RAŚ pořádá od roku 2005 Dny hornoslezského 

dědictví.
111

 Další významnou organizací je Slezský akademický svaz (Śląski związek 

akademicki),
112

 který vznikl v roce 1995, a o rok později podepsal memorandum o 

spolupráci s RAŚ.
113

 Ten nejen propaguje hornoslezskou kulturu, ale zabývá se 

především popularizací Horního Slezska ve školství. Akademický svaz usiluje také o 

administrativní reformu, podle níž by měly hranice vojvodství odpovídat historickým 

hranicím.
114

 Slezskou kulturu a jazyk podporuje dále například Górnośląskie 
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towarzystwo literackie.
115

 V Německu funguje organizace s názvem Iniciativa pro 

kulturní autonomii Slezska (Initiative der kulturellen Autonomie Schlesiens e.V.).
116

 Na 

evropské úrovni je RAŚ členem Evropské svobodné aliance (EFA). Jedná se o 

organizaci, která momentálně sdružuje 40 nacionalistických, regionalistických a 

autonomistických politických stran napříč Evropskou unií. EFA již od svého vzniku 

v roce 1981 podporuje podle svých slov právo jedinců na sebeurčení, demokratické 

hodnoty, lidská práva a svobody a devoluci. Od roku 1999 tvoří EFA v koalici se 

Zelenými stabilně čtvrtou nejpočetnější frakci Evropského parlamentu.
117

 

Proti činnosti RAŚ se staví Občanské hnutí Polské Slezsko (Ruch Obywatelski 

Polski Śląsk, ROPŚ), které vzniklo v roce 1997 a propaguje polský charakter Slezska i 

Slezanů. Stejně jako RAŚ si klade za cíl popularizovat znalosti o Slezsku, nicméně z 

trochu odlišného úhlu pohledu a prostřednictvím jiné interpretace. V čele ROPŚ stojí 

Piotr Spyra, který je jedním z největších odpůrců RAŚ, o němž se vyjadřuje jako o 

separatistickém hnutí.
118

 Spyra byl v letech 2008 až 2010 členem Slezské vojvodské 

rady a od roku 2011 zastává post vice-vojvody. S ROPŚ spolupracuje i bývalý senátor 

Bronisław Korfanty,
119

 který zastával svůj post v letech 2005 – 2011 a od roku 2014 je 

členem Slezského sněmíku.
120

 

Vztahy mezi německou menšinou, která žije především v Opolském, ale také ve 

Slezském vojvodství, a RAŚ v průběhu let kolísají. Před sčítáním lidu v roce 2002 

zástupci německé menšiny nabádali obyvatele Horního Slezska, aby se nehlásili ke 

slezské národnosti (kterou hlasitě podporoval RAŚ) a deklarovali buď polskou, nebo 

německou.
121

 V roce 2004 německá menšina spolu s RAŚ sice podepsala memorandum 

s názvem Hornoslezská jednota (Jedność Górnośląska), které mělo tyto skupiny spojit 

pro příležitost doplňujících voleb do Senátu, nicméně tato koalice se rozpadla ještě 
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předtím, než začala prakticky fungovat.
122

 Před volbami do místní samosprávy v roce 

2014 se německá menšina dohodla s RAŚ, že ve Slezském vojvodství nepostaví své 

kandidáty a výměnou za tento krok RAŚ podpoří její projekty – mimo jiné se mělo 

jednat o školu s výukou v němčině, lyceum a dům kultury.
123

 Napětí mezi RAŚ (a 

slezanstvím obecně) a německou menšinou je dáno tím, že se obě skupiny zaměřují na 

stejnou cílovou skupinu, mezi níž hledají své členy a příznivce. 

 Relevantní politické strany v Polsku se k problematice RAŚ oficiálně 

nevyjadřují, takže není možné s jistotou tvrdit, jestli cíle RAŚ podporují, nebo stojí proti 

nim. Výjimkou je Svaz demokratické levice (Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD), 

který ve svém stanovisku sice rétoricky podporuje rozvoj slezštiny a specifické 

hornoslezské kultury, nicméně se ostře staví proti jakýmkoliv snahám o autonomii.
124

 

Podle dostupných zdrojů ani ostatní relevantní politické strany jako celek neposkytují 

decentralizačním cílům RAŚ aktivní podporu. 

4. Politické subsystémy a advokační koalice  

4.1. Politické subsystémy 

 Vymezení politických subsystémů, v jejichž rámci se RAŚ, respektive advokační 

koalice snaží naplnit své cíle, je problematické. Rozhodla jsem se proto, že obsahové 

vymezení politických subsystémů bude tematicky odpovídat hlavním cílům RAŚ, 

respektive advokačních koalic, na centrální úrovni, tedy: jazykové požadavky, 

menšinová práva a autonomie Horního Slezska (činnost RAŚ). Teritoriálně se tyto 

subsystémy týkají především území Horního Slezska, nicméně vzhledem k mému 

zaměření na politickou agendu parlamentu je možné je rozšířit na celé Polsko. 

První a druhý subsystém se týkají národnostně-jazykových cílů koalic a jako 

nejzávažnější otázky v jeho rámci se jeví uznání Slezanů za národnostní nebo etnickou 

menšinu a uznání slezštiny za regionální jazyk. Taková změna by vyžadovala novelizaci 
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zákona o národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku,
125

 a tedy souhlas 

parlamentu. Třetí subsystém je spojen s decentralizačními snahami RAŚ, respektive 

advokační koalice, a zahrnuje tedy autonomii Horního Slezska. Platformou pro tento 

subsystém je Parlament Polské republiky, který jako jediný může schválit změnu 

ústavy, která je pro zavedení autonomie nezbytně nutná. Návrh na změnu ústavy může 

podat 1/5 celkového počtu poslanců, senát nebo prezident. Pro přijetí návrhu musí 

hlasovat alespoň 2/3 poslanců (za přítomnosti alespoň poloviny jejich celkového počtu) 

a nadpoloviční většina senátorů (za přítomnosti alespoň poloviny jejich celkového 

počtu).
126

 

První subsystém se týká přiznání statutu regionálního jazyka konkrétně slezštině. 

V rámci druhého subsystému se koalice zabývají přiznáním menšinového statutu, ať se 

jedná o etnickou či národnostní menšinu, skupině obyvatel Slezska, kterou lze označit 

za Slezany. Třetí subsystém je spojen s autonomií Horního Slezska, respektive 

zástupným tématem činnosti RAŚ. 

4.2. Advokační koalice 

Existuje celá řada organizací, spolků či jedinců, kteří sdílí s RAŚ některé jeho 

cíle, nebo s ním přímo spolupracují. Tyto subjekty působí především v Polsku, ale také 

v sousedním Německu nebo na evropské úrovni. Někteří partneři sdílejí nebo podporují 

cíle RAŚ týkající se decentralizačních snah, menšinových či jazykových práv, případně 

jejich kombinaci. Samozřejmě není možné jednoznačně říci, že organizace, které 

formálně podporují například pouze rozvoj slezštiny, v žádném směru nepodporují 

autonomii Slezska, nicméně ve své práci se zaměřím pouze na aktivitu členů 

advokačních koalic na půdě parlamentu a jejich formálně deklarované cíle pominu. Pro 

snazší identifikaci koalic v další části práce jsem vytvořila systém jejich označení, který 

se skládá ze třech znaků. První dva vymezují, v jakém subsystému se koalice pohybuje: 

K1 pro jazyková práva, K2 pro menšinová práva a K3 pro autonomii. Témata jsou 

řazena sestupně podle své relevance na půdě parlamentu. Znaménko + nebo – označuje, 

zda koalice zastává cíle RAŚ (+), nebo se proti nim vymezuje (-). V rámci advokačních 

koalic zmiňuji pouze aktivní účastníky diskusí na půdě parlamentu s ohledem na 

jednotlivá témata. Z tohoto důvodu budu definovat v rámci každého politického 
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subsystému pouze dvě koalice: aktivně podporující cíle RAŚ a aktivní opozici proti 

jejich naplnění. 

První skupina advokačních koalic se nachází v subsystému jazykových práv pro 

slezštinu, tedy K1. Nejvýraznějším prvkem K1+ je bezesporu Hornoslezská rada (Rada 

Górnośląska). V otázce přiznání slezštině statutu regionálního jazyka je v jejím rámci 

nejaktivnější spolek DANGA, který slezštinu hojně propaguje a usiluje o její 

kodifikaci,
127

 a spolek Pro Loquela Silesiana. Mezi členy K1+ patří následující poslanci, 

senátoři a osoby: Danuta Pietraszewska (PO), Marek Plura (PO), Aleksandra Trybuś 

(PO), Zbyszek Zaborowski (SLD), Eugeniusz Czykwin (SLD), Lucjan Karasiewicz 

(PiS), Zofia Popiołek (Ruch Palikota, RP respektive Twój Ruch, TR), Henryk Kroll 

(nezávislý), Kazimierz Kutz (nezávislý), Helena Duć-Fajfer (zástupkyně menšiny 

Lemků) a Jerzy Gorzelik (RAŚ). Za povšimnutí stojí především Kutz, který je 

významným režisérem a scénáristou, který od roku 1997 zasedá v Senátu (s přestávkou 

v letech 2007 - 2011, kdy pracoval jako poslanec Sejmu). Kutz je považován za 

nejznámějšího Slezana,
128

 který veřejně podporuje cíle RAŚ.
129

 Do K1+ patří i všichni 

poslanci, kteří podávali návrhy na změnu zákona o národnostních a etnických 

menšinách a regionálním jazyku ve smyslu přiznání statutu regionálního jazyka 

slezštině. V roce 2014 se jednalo o 23 poslanců PO, 16 poslanců RP (TR), 11 poslanců 

SLD, 8 poslanců PSL a 6 poslanců bez stranické příslušnosti. K1- je o poznání méně 

početná a tvoří ji poslanci a senátoři: Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS), Marek 

Ast (PiS) a Maria Pańczyk-Pozdziej (PO). Aktivně proti přiznání statutu regionálního 

jazyka vystoupil i zástupce vlády Zbigniew Sosnowski z Polské lidové strany (Polskie 

Stronictwo Ludowe, PSL). 

Druhá skupina advokačních koalic spadá do politického subsystému přiznání 

menšinových práv Slezanům. Do K2+ opět jako celek spadá Hornoslezská rada. O 

uznání Slezanů za národnostní menšinu usiluje v jejím rámci především Svaz obyvatel 

slezské národnosti (Związek ludności narodowości śląskiej, ZLNŚ). Jedná se o 

organizaci, jež vznikla roku 1996 a od té doby marně usiluje o registraci. Jednou 

z hlavních osobností v počátcích působení ZLNŚ byl současný předseda RAŚ Jerzy 
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Gorzelik.
130

 Na půdě Sejmu a Senátu patří do K2+ Danuta Pietraszewska (PO), 

Kazimierz Kutz a Jerzy Gorzelik (RAŚ). Velice důležitým prvkem K2+ je skupina 

občanů Polska, která v počtu minimálně 100 000 podala návrh na změnu zákona o 

národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyce, v jejímž čele stojí pan 

Zbigniew Kadłubka. Jádro K2- na půdě parlamentu tvoří paní Maria Pańczyk-Pozdziej 

(PO), přičemž proti uznání Slezanů za menšinu se staví i poslanec Marek Plura (PO), 

Tadeusz Skorupa (PiS) nebo slezský vojvoda Zygmunt Łukaszczyk (PO). Velmi 

významná je účast německé menšiny v Polsku a také polské menšiny, žijící v České 

republice. Aktivně proti přiznání menšinového statutu vystoupil i zástupce vlády 

Zbigniew Sosnowski (PSL). 

Třetí skupina advokačních koalic se pohybuje v subsystému decentralizace, 

respektive autonomie Horního Slezska. Během mého výzkumu se stalo patrným, že 

problematika autonomie Horního Slezska se na půdě parlamentu neřeší přímo, ale jako 

zástupný problém se jeví diskuse, týkající se separatismu a činnosti RAŚ. K3+ tak není 

koalicí, která hájí autonomii Horního Slezska, ale koalicí, která hájí činnost RAŚ. K3- je 

naopak koalicí, která činnost RAŚ kritizuje. K3+ je ze všech koalic nejméně početná. 

Do K3+ je možné zařadit senátora Kazimierze Kutze, Piotra Chmielowského (SLD), 

poslance Lucjana Karasiewicze (Polska XXI) a zástupce německé menšiny Dietmara 

Brehmera. Naopak K3- je o mnoho početnější a tvoří ji především poslanci a senátoři 

PiS: Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS), Gabriela Masłowska (PiS), Anna Fotyga 

(PiS), Czesław Sobierajski (PiS), Zbyszek Zaborowski (SLD), Leszek Deptuła (PSL), 

Piotr Spyra a prezident Bronisław Komorowski. Mezi K3+ a K3- poměrně zajímavým 

způsobem lavíruje poslankyně Danuta Pietraszewska (PO). 

V rámci všech třech mnou definovaných politických subsystémů je dominantní 

koalicí vždy ta, která stojí v opozici proti naplnění cílů RAŚ. Její dominance přitom 

nespočívá v případné kvantitativní převaze, ale v tom, že její zájmy jsou politickou 

realitou, kterou se minoritní koalice pokoušejí změnit. Toto postavení je samozřejmě 

výhodné, protože udržet status quo se jeví jako mnohem méně náročná činnost než 

prosadit legislativní změnu. 

                                                 
130

 "Związek Ludności Narodowości Śląśkiej." ZLNS. Přístup 28. 2. 2015. 

http://www.zlns.ubf.pl/news.php. 



35 

 

5. Prosazování politické agendy 

 Při zkoumání procesu prosazování politické agendy jsem se rozhodla omezit na 

platformu polského parlamentu. Důvodem, proč se nezabývám například úrovní 

vojvodských sněmíků, lokálních samospráv nebo naopak Evropského parlamentu je, že 

naplnění vybraných cílů advokačních koalic (tedy statut regionálního jazyka pro 

slezštinu, menšinový statut Slezanů a autonomie Horního Slezska) vyžaduje změnu 

legislativy, respektive ústavy, na úrovni Polské republiky a spadá tedy do kompetence 

polského parlamentu. Jako zásadní se v tomto ohledu jeví činnost Komise pro 

národnostní a etnické menšiny. Jedná se o stálou komisi Sejmu, která se zabývá 

otázkami spojenými s etnickými a národnostními menšinami, regionálním jazykem a 

jazyky menšin, tedy záležitostmi, které upravuje zákon o národnostních a etnických 

menšinách a regionálním jazyku. Problematika Horního Slezska se ve spojení se 

slezštinou a Slezany neobjevuje na agendě Komise příliš často, jelikož přímo nespadá 

do její kompetence. Poslanci, kteří pocházejí ze Slezska, jsou ovšem v předkládání 

hornoslezské agendy poměrně aktivní i přesto, že Slezané nejsou v menšinovém zákoně 

zmíněni. 

 Klíčovou legislativou, která do velké míry určuje činnost advokačních koalic na 

půdě parlamentu, je zákon o národnostních a etnických menšinách a regionálním 

jazyku, o jehož přijetí se usilovalo již od roku 1989.
131

 Přijat byl ale až o 16 let později, 

konkrétně 6. ledna 2005. Relevantní části zákona budou zmíněny u jednotlivých případů 

prosazování politické agendy, stejně jako případná další legislativa. 

 Témata jsou řazena v pořadí, v němž v této práci uvádím jednotlivé politické 

subsystémy a advokační koalice. 

5.1. Otázka statutu slezského jazyka 

Podle zákona o národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku je za 

regionální jazyk považován takový, který tradičně používá menšina obyvatel, žijící na 

území Polska. Zároveň takový jazyk nesmí být pouhým dialektem polštiny nebo 

jazykem imigrantů. Tato definice je v souladu s Evropskou chartou regionálních a 

menšinových jazyků Rady Evropy, která v Polsku platí od 1. června 2009.
132

 O 

regionálním jazyku se zákon zmiňuje výlučně v jednotném čísle a to z toho důvodu, že 
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jediným jazykem, kterému byl tento statut přiznán, je kašubština.
133

 Problematický je 

ale fakt, že není zákonem stanoveno, kdy je mluva ještě dialektem polštiny a kdy je 

samostatným jazykem, který může získat statut regionálního jazyka a ani není určena 

instituce, která by takové rozhodnutí mohla přijmout. Podle vyjádření zástupce vlády 

Zbigniewa Sosnowského z roku 2008 je slezština jedním ze čtyř dialektů polštiny.
134

 

Není ani přesně definováno, zda se jedná o lingvistické, funkcionální, sociologické nebo 

právní pojetí jazyka.
135

 Ani termín regionální jazyk nepředstavuje žádnou lingvistickou 

kategorii, ale vzniká právě na základě zákona.
136

 

Cílem K1+ je, aby byla slezština v rámci tohoto zákona uznána za regionální 

jazyk. Spolu s tímto statutem by totiž získala nejen privilegia, vyplývající ze zákona o 

národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku, ale i ta, která stanovuje 

zákon ze 7. září 1991 o vzdělávacím systému.
137

 Ta se týkají možnosti výuky jazyka či 

přímo v jazyce menšiny a práva na výuku historie a kultury menšiny. Zákon sice 

zmiňuje pojem menšina, nicméně v případě regionálního jazyka není nutné, aby 

současně došlo k uznání menšinového statutu. Jazyku s přívlastkem regionální se také 

dostává finanční podpory ze strany státních orgánů.
138

 

První zmínka o přiznání statutu regionálního jazyka slezštině se objevila na 

zasedání Komise pro národnostní a etnické menšiny 22. srpna 2006 během projednávání 

přijetí Evropské charty regionálních a menšinových jazyků. Poslanci Lucjan 

Karasiewicz a Henryk Kroll se pozastavovali nad tím, proč nebyl statut regionálního 

jazyka přiznán i slezštině, jejíž nárok verbálně podpořili.
139

 Totéž prohlásil o dva roky 

později na půdě Sejmu i poslanec Kazimierz Kutz, zástupce běloruské menšiny 

Eugeniusz Czykwin a zástupkyně Lemků Helena Duć-Fajfer.
140
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V roce 2007 skupina 23 poslanců předložila první návrh na změnu zákona o 

národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku ve smyslu jeho doplnění o 

slezštinu. Tento návrh ale nebyl z důvodu konce funkčního období Sejmu projednán.
141

 

3. prosince 2008 se podařilo skupině zastánců slezštiny
142

 ze Slezského vojvodství 

vystoupit před Komisí pro národnostní a etnické menšiny s tím samým požadavkem, 

tedy aby byl slezskému jazyku přiznán statut regionálního jazyka. Tento návrh se setkal 

s pozitivním ohlasem, nicméně v praktické rovině k žádné změně nedošlo.
143

 29. října 

2010 podala skupina 51 poslanců v čele s Markem Plurou návrh na změnu zákona o 

národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku.
144

 Cílem návrhu bylo dát 

slezštině statut regionálního jazyka, čímž by se jejich počet zvýšil na dva.
145

 Tomuto 

návrhu by odpovídala i změna ve složení Společného výboru vlády a národnostních a 

etnických menšin (Komisja wspólna rządu i mniejszości narodowych i etnicznych), do 

jehož řad by měli vstoupit dva zástupci reprezentující slezsky mluvící obyvatelstvo. 

Stejně tak se jednotné číslo v případě regionálního jazyka mělo v celém zákoně změnit 

na množné.
146

 Argumentů, proč by měla být slezština uznána za regionální jazyk, uvedli 

autoři projektu hned několik. Jedním z nejdůležitějších je samotný fakt, že k užívání 

slezštiny se hlásí více než 56 tisíc osob – většina z nich žije ve Slezském (50 tisíc) a 

menší část v Opolském vojvodství. Pro porovnání uvedli, že kašubsky mluví 52 tisíc 

lidí.
147

 Dále podle mnoha odborníků, ať již lingvistů nebo historiků, je slezština 

samostatným západoslovanským jazykem, a nikoliv dialektem polštiny. K nim se řadí 

například Reinhold Olesch, Juan Lajo, Tomasz Kamusella a Norman Davies. Také 

Mezinárodní organizace pro standardizaci vede slezštinu jako samostatný jazyk, a to 

pod kódem ISO:639-3 a identifikátorem szl. Již od 19. století probíhají snahy o 

kodifikaci slezštiny, které trvají dodnes a na nichž se podílí také spolek DANGA, Pro 
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Loquela Silesiana či Ślonskij Nacyjnyj Łoficyny.
148

 Jako organizace, které se nejvíce 

zasluhují o přiznání slezštině statutu regionálního jazyka poslanci uvádějí 

Hornoslezskou radu, jmenovitě především spolek DANGA, Pro Loquela Silesiana, 

Ślonskij Nacyjnyj Łoficyny a také RAŚ.
149

 Podle projektu měla novelizace zákona vejít 

v platnost k 1. lednu 2015. Návrh se však nepodařilo projednat před koncem funkčního 

období Sejmu.  

Identický návrh byl pak znovu předložen 30. března 2012. Je pod ním 

podepsáno již 64 poslanců a je doplněn o posudky profesorů práva, sociologie a 

lingvistiky, jež potvrdily, že neexistuje žádná překážka pro to, aby byla slezština uznána 

za regionální jazyk.
150

 První čtení výše zmíněného návrhu proběhlo na půdě Komise pro 

národnostní a etnické menšiny dne 30. srpna 2012. Projekt byl znovu představen 

poslancem Markem Plurou, stejně jako argumenty, proč by se slezština měla stát 

druhým regionálním jazykem. Jako nový fakt uvedl čerstvě zveřejněné výsledky ze 

sčítání lidu z roku 2011, kdy se 509 tisíc lidí přihlásilo k tomu, že mluví slezsky denně. 

To představuje ve srovnání s rokem 2002 obrovský nárůst. Pan Plura podrobně rozebral 

všechna kritéria, která definují regionální jazyk, a ukázal, že slezština je bez výjimky 

splňuje. Opakovaně také zmínil fakt, že kašubština, která již statut regionálního jazyka 

získala, není po stránce definic v zákoně o národnostních a etnických menšinách a 

regionálním jazyku od slezštiny nijak odlišná a zakládá proto precedent pro její 

uznání.
151

 Stanovisko vlády vůči projektu pak měl představit Józef Różański, ředitel 

oddělení náboženství a národnostních a etnických menšin při Ministerstvu 

administrativy a digitalizace (Ministerstwo administracji i cyfryzacji). Toto stanovisko 

ale nebylo ke dni konání prvního čtení hotové a nebylo možné ho prezentovat.
152

 

Diskuse ohledně návrhu na změnu zákona se aktivně účastnila poslankyně Danuta 

Pietraszewska, která sama sebe považuje ze Slezanku.
153

 Ta jako další argument ve 

prospěch návrhu novelizace zákona uvedla, že uznání slezštiny za regionální jazyk 
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podporují i slezské obce (gminy). Za povšimnutí stojí, že poslankyně Pietraszewska 

mluví o slezštině vždy jako o jazyku.
154

 Naopak poslanec Marek Ast se k návrhu stavěl 

zamítavě. Jeho hlavním argumentem proti přijetí novelizace byl fakt, že zákon o 

národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku funguje pouhých 7 let, což 

je podle něj příliš krátká doba na to, aby se v něm daly dělat změny takového rozsahu, 

jako je uznání slezštiny za regionální jazyk. Zmínil, že před rokem 2005 proběhla 

rozsáhlá diskuse na téma, které jazyky mají být uznány za regionální, a bylo 

rozhodnuto, že taková kritéria splňuje pouze kašubština. On sám pak nevidí žádné 

zásadní změny, ke kterým během 7 let došlo, aby mohla slezština získat stejný statut 

jako kašubština. Slezštinu považuje za dialekt polského jazyka a proto navrhuje těm, 

kteří jsou nespokojeni se situací, která panuje okolo slezštiny, aby se pokusili spíše o 

novelizaci zákona o polském jazyku
155

 a nikoliv zákona o národnostních a etnických 

menšinách a regionálním jazyku. Dále poukázal na fakt, že slezská mluva není 

kodifikovaná. Za poslanecký klub PiS tedy navrhl návrh v prvním čtení odmítnout.
156

 

Poslanec Plura reagoval argumentem, že kašubština a jazyk romské menšiny také 

nejsou kodifikované, nicméně Polská republika je podporuje. Proto je podle něj tento 

argument irelevantní.
157

 Poslankyně Pietraszewska se zaměřila na vyvrácení argumentu, 

že slezština je dialektem polštiny a uvedla příklady dětí, které přišly na základní školu 

z rodin, které mluví slezsky, a vůbec nerozuměly výuce. Dále tvrdila, že zárodky dnešní 

slezštiny se na území dnešního Polska objevily již před 1000 lety a je nutné ji v dnešní 

době chránit před polonizací – prvním krokem k dosažení tohoto cíle je uznání statutu 

regionálního jazyka.
158

 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, tajemnice Kanceláře 

ministerského předsedy a zmocněnec vlády pro otázky rovného zacházení odmítla 

radikální postoj PiS a doporučila, aby se komise záležitostí slezštiny nadále zabývala. 

Podporu návrhu novelizace zákona vyjádřila i poslankyně Aleksandra Trybuś.
159

 Proti 

návrhu se vyslovila poslankyně Dorota Arciszewska-Mielewczyk, která mimo jiné o 
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slezštině hovoří jako o „slezském nářečí“ (godka śląska). Zmínila názor profesora 

Andrzeje Markowského, který je ředitelem Rady pro jazyk polský (Rada języka 

polskiego) a slezštinu považuje za dialekt polštiny. Dále upozornila na fakt, že slezština 

není homogenní, ale má minimálně 13 různých subregionálních variací. Podle ní pak 

není možné vybrat z nich pouze jednu, která bude uznána za regionální jazyk, protože 

tím by došlo k diskriminaci ostatních variací. Téma regionálního jazyka spojila i 

s národnostní a menšinovou problematikou a řekla, že uskupení, která se zasazují o 

práva Slezanů, nemají jasno v tom, čeho chtějí dosáhnout: uznání slezštiny za regionální 

jazyk, uznání Slezanů za národnostní či etnickou menšinu či dokonce za samostatnou 

národnost. Vyslovila se za odmítnutí projektu v prvním čtení.
160 

Poslanec Zbyszek 

Zaborowski dále prohlásil, že Slezané jsou skupinou, k níž se oficiálně hlásí okolo 800 

tisíc lidí, a proto se jejich požadavky nedají ignorovat. On sám se vyslovil za přijetí 

novelizace zákona. Neopomněl ale zmínit svůj negativní postoj vůči RAŚ.
161

 Diskuse se 

dále účastnili členové regionálních organizací, které jsou zařazeny do K1+. Jako první 

vystoupil pan Piotr Szczepaniok ze Sdružení osob slezské národnosti (SONŚ), který je i 

členem PO. Přednesl na zasedání rezoluci Hornoslezské rady ze dne 28. srpna 2012, 

v níž tato zastřešující organizace jednoznačně podporuje přiznání statutu regionálního 

jazyka pro slezštinu a apeluje na poslance, aby projekt změny zákona přijali.
162

 Dále 

vystoupil pan Marian Makula, umělec, původem z Horního Slezska, jež veřejně 

podporuje snahy RAŚ. Ve slezštině přednesl objektivní, jakož i emocionální argumenty, 

proč si slezština zaslouží statut regionálního jazyka.
163

 Dále vystoupil pan Józef Kulisz 

ze spolku DANGA, který řekl, že podle jeho názoru a názorů dalších odborníků se 

slezština bez ochrany a finanční pomoci státu neobejde a zanikne. Podle něj také nejsou 

oprávněné obavy, že není možné kodifikovat slezštinu. Zároveň reagoval na vyjádření 

některých poslanců z řad PiS či SLD na adresu RAŚ a řekl, že žádná slezská organizace 

neusiluje o separatismus.
164

 Řeči se dále ujal Rafał Adamus, předseda organizace Pro 

Loquela Silesiana, který připomněl stereotypy, které jsou v negativním smyslu spojené 
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se slezštinou, jako s nářečím plebejců a nevzdělané vrstvy obyvatel Horního Slezska. 

Slezština je podle něj na ústupu a přiznání statutu regionálního jazyka je nezbytné pro 

jeho zachování pro další generace.
165

 Poslankyně Zofia Popiołek, prohlásila, že 

nerozumí tomu, proč kašubština statut regionálního jazyka získala a teď se někteří 

Kašubové (konkrétně Dorota Arciszewska-Mielewczyk) ostře brání, aby byla stejná 

práva přiznána i Slezanům. Podle ní mají kašubština a slezština mnohem více 

podobných než odlišných rysů.
166

 Poslankyně Popiołek později dokonce zpochybnila 

autoritu Rady pro polský jazyk v otázkách rozhodování o jiných jazycích, než je 

polština. Zároveň podpořila snahy o uznání slezštiny za regionální jazyk.
167

 

Následovalo hlasování, v němž se pro zamítnutí návrhu v prvním čtení vyslovily čtyři 

osoby, proti osm a dvě se zdržely hlasování.
168

 Na návrh poslankyně Arciszewské-

Mielewczyk ale bylo v hlasování šesti hlasy schváleno, že je potřeba počkat na oficiální 

vyjádření vlády k tématu před tím, než bude povolána komise, která se návrhem 

novelizace bude zabývat.
169

 Toto vyjádření ale dosud nebylo poskytnuto. 

5.1.1. Shrnutí diskuse 

Základní spor advokačních koalic v otázce statutu slezštiny spočívá v diskusi o 

tom, zda je slezština dialektem polštiny nebo samostatným jazykem. K1+ se snaží 

prokázat, že slezština je jazykem a to na základě posudků odborníků, ale například také 

vládních dokumentů. V jednom z nich, který se zabývá registrem regionálních názvů, je 

slezština dvakrát explicitně uvedena jako jazyk,
170

 což ovšem spíše vyplývá 

z nejednotného používání terminologie, které kolem slezštiny panuje. Slezština je jako 

jazyk vedena i v registru Mezinárodní organizace pro standardizaci. K1- ovšem nabízí 

posudky jiných odborníků, kteří naopak tvrdí, že slezština vždy byla a zůstává 

dialektem polštiny. Například podle stanoviska Rady pro polský jazyk z 20. května 
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2011 je slezština dialektem polštiny a nikoliv samostatným jazykem.
171

 30. září 2014 

proběhlo na půdě Senátu zasedání Komise pro lidská práva, právní stát a petice 

(Komisja praw człowieka, praworządności i petycji). Vystoupila na něm paní Bożena 

Cząstka-Szymon, učitelka Vysoké školy pedagogické ve Varšavě, která citovala 

profesora Leszka Bednarczuka, podle něhož není slezština jazykem, ale dialektem 

polštiny. Bednarczuk také napadl argumenty, které používá ZLNŚ či RAŚ když tvrdí, že 

slezština splňuje kritéria pro udělení statutu regionálního jazyka. Podle paní Szymon 

využívá koalice falešné materiály – například profesor Olesch údajně nikdy nevyjádřil 

svou podporu pro uznání slezštiny za regionální jazyk a „fakta“, která koalice používá, 

nejsou přesná a často ani pravdivá.
172

 Tyto posudky na téma zda je slezština dialektem 

či jazykem však nejsou směrodatné, protože nezakládají žádný nárok na přiznání nebo 

odmítnutí statutu regionálního jazyka. Neexistuje totiž žádná instituce s pravomocí 

rozhodnout, zda je slezština jazyk či dialekt. Ve znění zákona o národnostních a 

etnických menšinách a regionálním jazyku je však explicitně napsáno, že regionální 

jazyk nesmí být dialektem a tak má K1- podle mého názoru výhodnější pozici. 

Jako objektivní hledisko, podle něhož by si slezština zasloužila získat statut 

regionálního jazyka, uvádí K1+ výsledky posledních dvou sčítání lidu, v nichž se stále 

větší počet obyvatel Horního Slezska hlásí k užívání slezštiny. Zastánci přiznání statutu 

regionálního jazyka jako je například poslanec Marek Plura nicméně tvrdí, že bez 

pomoci státu slezština zanikne a to jak v kvalitativním ohledu, tak v kvantitativním.
173

 

K1- ale argumentuje faktem, že v posledních dvou sčítáních lidu počet obyvatel Polska, 

kteří se hlásí k používání slezštiny, výrazně vzrostl a vymizení jí proto nehrozí. Tento 

nárůst však spíše signalizuje fakt, že obyvatelé Horního Slezska si uvědomují možnost 

hlásit se k používání slezštiny a považují to za důležité. Tento nárůst počtu uživatelů 

slezštiny v žádném případě nesignalizuje, že by se tisíce lidí během 10 let naučilo 

mluvit slezsky. Opoziční koalice také zmiňuje, že slezsky se dá naučit v domech 

kultury, které na Horním Slezsku fungují. Výsledky sčítání lidu v diskusi o přiznání 

statutu regionálního jazyka slezštině tak v rámci tohoto politického subsystémů fungují 

jako okno příležitosti, které se K1+ snaží využít pro uskutečnění velké politické změny 

prostřednictvím zveřejnění nových informací. 
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Zástupci K1+ se nejednou obrátili ke komparaci kašubštiny a slezštiny. 

Poslankyně Danuta Pietraszewska na zasedání Komise pro národnostní a etnické 

menšiny 3. dubna 2014 zdůraznila, že porovnávání situace slezštiny s kašubštinou nebo 

jinými jazyky neznamená, že by Slezané kašubštině její statut regionálního jazyka 

nepřáli. Jejich argumenty nemají dokázat, že kašubština není regionálním jazykem, ale 

že slezština jím je.
174

 Tyto argumenty zahrnují například počet lidí, hlásících se 

k používání jazyka ve sčítání lidu. K1+ se snaží kašubštinu využít jako precedent pro 

uznání téhož statutu slezštině (spillover), opoziční koalice K1- na druhou stranu 

zdůrazňuje unikátnost kašubštiny a odmítá jakékoliv paralely se slezštinou. 

Dalším námětem k diskusi se stal fakt, že slezština není homogenní ani 

kodifikovaná. V jejím rámci funguje celá řada lokálních variací, podle senátorky Marii 

Pańczyk-Pozdziej jich je minimálně 13. Podle K1- není možné z nich vybrat pouze 

jednu a té tento statut udělit, protože by došlo k diskriminaci ostatních. Zároveň ale tato 

koalice tvrdí, že bez kodifikace slezštiny není možné o uznání statutu hovořit. 

Advokační koalice K1+ naopak zdůrazňuje již dlouho probíhající snahy o kodifikaci 

slezštiny a její rozmanitost nevidí jako problém, ale jako přidanou hodnotu. Poslankyně 

Pietraszewska si dokonce myslí, že standardizace by slezštině spíše ublížila a není ani 

vhodná.
175

 Kodifikace jazyka však podle zákona o národnostních a etnických menšinách 

a regionálním jazyku nezakládá žádný nárok na přiznání statutu regionálního jazyka a je 

proto otázkou, do jaké míry je tato diskuse relevantní. 

Zajímavé je v tomto ohledu stanovisko senátorky Marii Pańczyk-Pozdziej (PO), 

která pochází ze Slezska, považuje se za propagátorku slezštiny a organizuje konkurz 

„Po naszymu, czyli po śląsku“. Během zasedání senátní Komise pro kulturu a média 

(Komisja kultury i środków przekazu) týkající se dialektů a polského jazyka, které 

proběhlo 14. května 2013, prohlásila, že z diskuse nad statutem slezštiny se 

v posledních letech stala „válka“. Zastánci uznání statusu regionálního jazyka podle ní 

zpočátku tvrdili, že takové rozhodnutí náleží lingvistům,
176

 a když se odborníci vyjádřili 

negativně, začali tvrdit, že o tom musí rozhodnout politici. O uznání slezštiny jako 

jazyka podle ní běžní obyvatelé Slezska nestojí a to i vzhledem k tomu, že jazyk je 

velmi heterogenní a přiznání statutu pouze jedné z jeho minimálně třinácti forem by 
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diskriminovalo ostatní. Slezština se navíc dá naučit v domech kultury a rozhodně jí 

nehrozí vymizení.
177

 Faktem nicméně zůstává, že názory odborníků nic nemění na tom, 

že o statutu slezštiny může rozhodnout pouze parlament. To se dá dobře ilustrovat 

například na zasedání Komise pro národnostní a etnické menšiny, které proběhlo 7. 

března 2013, a jehož hlavním tématem bylo zastoupení jazyků menšin a regionálního 

jazyka ve veřejnoprávní televizi a radiu v roce 2012. Poslankyně Danuta Pietraszewska 

vznesla dotaz, zda by bylo možné nalézt vysílací čas také pro slezštinu, kdyby se na 

Národní radu pro rozhlas a televizi (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, KRRiT) 

obrátily organizace, které se zabývají propagací slezského jazyka. Člen KRRiT Stefan 

Pastuszka odpověděl, že vzhledem k tomu, že slezština není uznána za regionální jazyk 

ani jazyk menšiny, jí žádná taková práva nepřísluší. Paní Pietraszewska se snažila získat 

odpověď na otázku, jestli by podle pana Pastuszki slezština měla získat statut 

regionálního jazyka. Pan Pastuszka podotkl, že takové rozhodnutí přináleží parlamentu 

a nikoliv KRRiT.
178

 Poslanec Eugeniusz Czykwin, který stál u zrodu zákona o 

národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku, prohlásil, že oceňuje snahy 

Slezanů o uznání jejich jazyka za regionální a věří, že dříve nebo později se objeví 

parlament, který bude mít politickou vůli k přijetí takové novelizace.
179

 

Mezi argumenty K1- se objevila také zmínka o stáří zákona o národnostních a 

etnických menšinách a regionálním jazyku – je prý příliš brzy na to ho měnit. Člen K1+ 

zase zmínil pocit křivdy, protože slezština je prý stereotypně negativně vnímána jako 

jazyk nevzdělanců, což rozvinul pan Rafał Adamus ze spolku Pro Loquela Silesiana, 

který připomněl, že v meziválečné době a v čase socialistického režimu byli Slezané 

systematicky diskriminováni a to i s ohledem na jejich jazyk.
180

 

Obecně se dá říci, že diskuse se točí kolem sporů o terminologii a výklad dat, 

například ze sčítání lidu. I kdyby ovšem došlo k vyjasnění všech těchto nesrovnalostí, 

žádná z nich nezakládá nárok na přiznání statutu regionálního jazyka. K1+ se snaží 

udržovat téma statutu slezštiny na agendě jak Sejmu, tak Senátu. V rámci těchto snah již 

byly podány tři návrhy zákonů: v letech 2007, 2010 a 2012. V rámci této legislativní 

iniciativy je možné pozorovat nárůst poslaneckých podpisů pod návrhy zákonů: 23, 51 a 
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64. Časové rozestupy mezi jednotlivými návrhy na změnu zákona o národnostních a 

etnických menšinách a regionálním jazyku byly celkem pravidelné, tedy dvouleté. První 

dva pokusy skončily nezdarem poté, co uplynulo funkční období Sejmu, třetí návrh 

čeká na stanovisko vlády a nejeví se pravděpodobným, že by mohl být do konce 

funkčního období současného Sejmu, tedy do října 2015, přijat. 

5.2. Otázka přiznání menšinového statutu 

Otázkou etnických a národnostních menšin se zabývají dva dokumenty, přijaté 

polským parlamentem. V dubnu 2001 se Polsko stalo signatářem Rámcové konvence o 

ochraně národnostních menšin Rady Evropy. Ta upravuje vztahy mezi státem a 

národnostními menšinami, které v jeho rámci žijí.
181

 Definici menšiny ale nabízí až 

zákon o národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku. Podle tohoto 

zákona z roku 2005 se za etnickou menšinu považuje skupina obyvatel, která je početně 

menší, než zbytek populace Polska, která se odlišuje svým jazykem, kulturou a 

tradicemi a usiluje o jejich zachování a je si vědoma historických kořenů své etnické 

skupiny. Další kritérium stanovuje, že předci takové etnické menšiny museli na území 

současného Polska žít minimálně 100 let a její současní členové se neidentifikují 

s národnostmi, které jsou již uznány zákonem. Mezi etnické menšiny patří Karaimové, 

Lemkové, Romové a Tataři.
182

 Definice národnostní menšiny je obdobná, nicméně 

v posledním bodu se liší, protože její členové se identifikují s národnostní skupinou, 

která je uznána. Zákon tedy definuje, jaké parametry musí menšiny splňovat a rovnou 

nabízí jejich výčet. V případě národnostních menšin se jedná o skupinu lidí, kteří se 

hlásí k národnosti, jež v některém z jiných států tvoří většinu, jde tedy o: Armény, 

Bělorusy, Čechy, Litevce, Němce, Rusy, Slováky, Ukrajince a Židy.
183

 Senátor 

Kazimierz Kutz usiloval o to, aby byl statut etnické menšiny během schvalování zákona 

přiznán i Slezanům, ovšem marně.
184

 To ho vedlo k následujícímu vyjádření: „Ten 

zákon [o národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku] je kompromitací 

demokracie.“ Ze strany vlády se podle něj Slezanům nedostává sociální spravedlnosti a 
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lidských práv.
185

 Změna zákona o národnostních a etnických menšinách a regionálním 

jazyku by vyžadovala souhlas parlamentu. 

Oficiální stanovisko vlády k otázce přiznání menšinového statutu Slezanům 

vyjádřil na zasedání Komise pro národnostní a etnické menšiny 3. prosince 2008 

pracovník Ministerstva vnitra a administrativy Zbigniew Sosnowski. Slezané podle něj 

nesplňují objektivní kritéria, aby mohli být uznání za etnickou či dokonce národnostní 

menšinu.
186

 Největší menšinou v Polsku jsou pak podle něj Němci.
187

 Na zasedání téže 

komise 10. června 2010 slezský vojvoda Zygmunt Łukaszczyk dokonce vyjmenovával 

menšiny, které žijí v Horním Slezsku – zmínil se o osmi, ale Slezané mezi nimi nebyli a 

to z toho důvodu, že nejsou uznáni zákonem. Tato vyjádření představitelů vlády vedla 

například pana Jerzyho Ciurloka, člena SONŚ, k závěru, že jako Slezan má existenciální 

problém, protože neexistuje.
188

 

3. března 2014 věnovala Komise pro národnostní a etnické menšiny celé 

zasedání otázkám spojeným se slezskou menšinou, její identitou a jazykem. Zasedání se 

účastnili zástupci Pro Loquela Silesiana, SONŚ, ZLNŚ a Ślonsko ferajna.
189

 Pan 

Andrzej Roczniok, reprezentant ZLNŚ a vydavatelství Narodowa Oficyna Śląska obrátil 

pozornost k tématu uznání slezské národnosti. Uvedl, že v Polsku je národnost vnímána 

deklarativně – a proto když se ke slezské národnosti hlásí ve sčítání lidu statisíce tisíce 

občanů Polska, je to důkazem, že existuje. Kritizuje, že sousloví „slezská národnost“ je 

cenzurováno a organizace, které ho mají ve svém názvu, se z tohoto důvodu často ještě 

ani nedočkaly registrace.
190

 V Polsku podle něj chybí společenská diskuse o tématu 

slezské identity a to je škoda.
191

 Peter Langer ze spolku Ślonsko ferajna přednesl svůj 

příspěvek celý ve slezštině. Hájil v něm slezský jazyk a národnost, které podle něj 

reálně existují, ale polská vláda jim nechce přiznat práva, jaká má například německá 
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menšina nebo Kašubové. Cítí se pak jako občan druhé či třetí kategorie, pro něhož vláda 

od roku 1990 nic neudělala.
192

  

27. srpna 2014 byl z iniciativy občanů Polska, reprezentovaných panem 

Zbigniewem Kadłubkem, předložen návrh na změnu zákona o národnostních a 

etnických menšinách a regionálním jazyku. Občané mohou předkládat návrhy zákonů, 

které se netýkají rozpočtu ani nemění ústavu na základě zákona o občanské 

zákonodárné iniciativě z roku 1999. Minimální počet občanů Polska, který může návrh 

zákona předložit je 100 000.
193

 Jeho zastánci požadují, aby byli Slezané uznáni za 

etnickou menšinu a to k 1. lednu 2016. Tomu by odpovídalo i jejich zastoupení ve 

Společném výboru vlády a Komise pro národnostní a etnické menšiny.
194

 Argumentem 

zastánců projektu je fakt, že ke slezské národnosti se hlásí přes 800 tisíc osob.
195

 Jedná 

se tak prakticky o největší národnostní menšinu v Polsku, která ovšem podle zákona 

neexistuje. Zároveň uvádějí, že Slezané splňují podmínky, dané zákonem: v rámci 

všech obyvatel Polska tvoří jasnou menšinu, mají vlastní jazyk a kulturu s dlouhou 

tradicí, kterou udržují dodnes živou. Dále autoři poukazují na historické kořeny osídlení 

regionu Slezany, a to již v 8. století, kdy se tento kmen organizoval kolem kultu hory 

Ślęży. Zmiňují i tendenci Slezanů považovat se za samostatnou národnostní skupinu, 

odlišnou od ostatních a spojenou především silným pocitem vazby k regionu, která se 

projevila například již v čase jara národů v letech 1848 a 1849. Důraz je kladen na to, že 

i přes polonizační a germanizační snahy, především v 19. a 20. století, si Slezané 

zachovali vědomí své národnostní odlišnosti. Po roce 1989 se v rámci demokratického 

systému snaží o uznání za národnostní nebo etnickou menšinu, ale marně – a to i přesto, 

že Polsko v rámci Rady Evropy podepsalo Rámcovou konvenci o ochraně 

národnostních menšin (která se ale nijak nezabývá procesem přiznávání menšinového 

statutu). V projektu se uvádějí trvající snahy organizací, sdružených v Hornoslezské 

radě o uznání slezské etnické menšiny.
196
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5.2.1. Shrnutí diskuse 

Základní spor koalic v otázce přiznání menšinového statutu se točí kolem toho, 

zda je možné Slezany považovat za národnostní či etnickou menšinu, za specifickou 

národnost, či nikoliv. V Demografické ročence za rok 2012 a 2013 se například 

explicitně píše o slezanství jako o národnostně-etnické identitě.
197

 Na zasedání Komise 

pro národnostní a etnické menšiny z 22. ledna 2014 se poslankyně Danuta 

Pietraszewska zmínila o „slezské národnosti“. Uvedla ji v souvislosti s deportacemi 

Slezanů do SSSR po skončení druhé světové války. Podle ní totiž nebyli deportováni 

ani Němci, ani Poláci, ale lidé, kteří byli označeni za Slezany – tím podle ní Sovětský 

svaz i Polská lidová republika (Polska rzeczpospolita ludowa, PRL) vlastně uznali 

existenci slezské národnosti.
198

 Téhož dne se na zasedání Sejmu ujal slova poslanec 

Piotr Chmielkowski. Zmínil iniciativu jestemslazakiem.pl
199

 a snahy Slezanů o 

novelizaci zákona o národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku a 

zároveň vyzval poslance, aby tyto snahy podpořili.
200

 Koalice oponentů přiznání 

menšinového statutu funguje nejen v samotném Polsku, ale přesahuje i jeho hranice. 25. 

ledna 2011 proběhlo zasedání senátní Komise pro záležitosti emigrace a komunikace 

s Poláky za hranicí (Komisja spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą). Jan 

Ryłko, který je předsedou jedné z hlavních organizací Poláků, kteří žijí v České 

republice, řekl, že snahy o uznání slezské národnosti na polské straně jsou nebezpečné, 

protože jejich případný úspěch by se stal precedentem pro obdobné dění v Česku. Dále 

otevřeně hovořil o tom, že taková změna by mohla dramaticky snížit počet lidí, 

hlásících se k polské národnosti v České republice, což není v zájmu jeho spolku.
201

 Na 

témže zasedání senátor Tadeusz Skorupa (PiS) prohlásil, že slezská národnost 

neexistuje.
202

 Předvídatelný je i postoj německé menšiny vůči přiznání menšinového 

statutu Slezanům. Na zasedání Komise pro národnostní a etnické menšiny 9. října 2014 

vystoupil zástupce německé menšiny pan Dietmar Brehmer. Slezskou identitu vnímá 

jako konkurenční k německé a říká, že „v 90. letech žádné slezské tendence 
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neexistovaly“. Teď je situace německé menšiny na Horním Slezsku „katastrofální“, 

protože se k ní hlásí stále méně lidí právě na úkor slezské identity.
203

 Problematiku 

slezanství tak evidentně vnímá jako hru s nulovým součtem. Koalice, která neuznává 

existenci slezské menšiny, se ovšem zajímavě prolíná i se zastánci přiznání statutu 

regionálního jazyka slezštině. Během prvního čtení návrhu na novelizaci zákona o 

národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku 30. srpna 2012, se během 

diskuse poslanec Marek Plura, zastánce změny ve prospěch uznání slezštiny jako 

regionálního jazyka, vyjádřil i o slezské národnosti – ta podle něj neexistuje.
204

 

Jedním z hlavních argumentů K2+ pro přiznání menšinového statutu je rostoucí 

počet obyvatel, hlásících se ke slezské národnosti v rámci sčítání lidu. Velkým 

impulzem pro tento nárůst bylo jistě i to, že od sčítání z roku 2011 je možné hlásit se ke 

dvěma národnostním identitám současně, což u celé řady obyvatel především 

pohraničních regionů mohlo vyřešit problém dvojí identity. Zajímavé je, že senátorka 

Maria Pańczyk-Pozdziej, která se snaží zabránit přiznání menšinového statutu 

Slezanům, a která se obává snah o uznání slezské národnosti, protože by ho podle ní 

RAŚ využil jako podporu pro svou činnost, sama navrhla, aby bylo ve sčítání lidu 

v roce 2012 možné deklarovat dvě národnosti.
205

 Tato změna vedla významnou část 

obyvatel Horního Slezska k tomu, že se hlásí například k polsko-slezské identitě, což 

jako argument ve svůj prospěch využívá spíše koalice zastánců přiznání menšinového 

statutu. K2+ se také snaží prokázat, že Slezané splňují kritéria, stanovená zákonem o 

národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku. V rámci tohoto subsystému 

je jistě zajímavý prvek občanské iniciativy (návrh na přiznání statutu menšiny Slezanům 

z roku 2014), který poukazuje na zájem „běžných“ obyvatel o přiznání menšinového 

statutu a to v počtu minimálně 100 000. Jako problematická se ovšem jeví nejednotnost 

K2+ v otázce terminologie. Na žádném ze zasedání se totiž nemluvilo výhradně o 

přiznání statutu etnické menšiny, ale také o přiznání slezské národnosti, což spíše 

implikuje snahy o získání statutu národnostní menšiny. Tento rozpor pak advokační 

koalici oslabuje a nahrává oponentům přiznání menšinového statutu. Argumenty K2- 

jsou podle mého názoru mnohem slabší a většinou se omezují na výroky toho typu, že 

slezská národnost neexistuje, ale vzhledem k tomu, že jí stačí hájit status quo a nikoliv 
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vyvíjet legislativní iniciativu, je dominantní koalicí tohoto subsystému a tak největší 

„menšina“, která na území Polska žije – Slezané – de iure neexistuje. K2- se tak vlastně 

točí v kruhu: Slezané jako menšina neexistují, protože nejsou uznáni zákonem a proto 

nemohou být uznáni zákonem. 

5.3. Otázka autonomie Horního Slezska neboli 

činnost RAŚ 

 Problematika autonomie Horního Slezska se v agendě Sejmu, Senátu ani jejich 

komisí přímo neobjevuje. Ve větší míře bylo vidět, že někteří poslanci a senátoři, 

zaměňují pojem autonomie se separatismem, o němž se ve spojení s RAŚ, jeho cíli a 

činností mluvilo hojně. Činnost RAŚ (i když spíše domnělá, směrem k separatismu) se 

tak stala jakýmsi zástupným problémem. 

Předpokládala jsem, že parlamentní diskuse o decentralizaci či regionalizaci 

Polska by mohly obsahovat prvek autonomie, nicméně toto téma nebylo do agendy 

vůbec předloženo. 23. května 2007 se na půdě Senátu konala konference, která se týkala 

místní samosprávy. V jejím rámci profesor Jerzy Regulski připomněl, že centralizovaný 

stát jako byla PRL, nepředstavuje úspěšný model a decentralizace se proto po roce 1989 

stala nevyhnutelnou. Hovořilo se o budoucnosti místní samosprávy, nicméně regionální 

autonomie ani snahy RAŚ na konferenci zmíněny nebyly.
206

 V roce 2013 vydala 

kancelář Senátu zprávu s názvem „Je v kontextu evropské integrace místo pro 

regionalismus?“ Jednalo se o výstup ze stejnojmenné konference, která se konala 19. 

února 2013. V jejím rámci se objevila samostatná kapitola věnovaná problematice 

hornoslezského regionalismu jako společenského hnutí. Regionalismus se na Horním 

Slezsku začal objevovat na přelomu 19. a 20. století a svého vrcholu dosáhl podle 

autorů v meziválečném období. Obrození se regionální hnutí dočkalo po politických 

změnách v roce 1989 a rozdělilo se na dvě větve – folkloristickou a politickou. K té 

politické složce, kterou reprezentuje například RAŚ, se ale autoři dále nevyjádřili.
207

 

Jednotliví členové K1- aktivně vyhledávají příležitosti zmiňovat RAŚ 

v souvislosti se separatistickými tendencemi, přestože ten takové snahy jednoznačně 

popírá. Představitel organizace ROPŚ Piotr Spyra vystoupil na zasedání Komise pro 
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národnostní a etnické menšiny v prosinci 2008 a uvedl, že v Horním Slezsku existují 

separatistická hnutí, jako je například RAŚ, která se snaží problematiku regionální 

odlišnosti politizovat ve svůj prospěch. Jeho argumenty podpořil i poslanec Leszek 

Deptuła, podle něhož jsou největším nepřítelem slezské identity organizace, které usilují 

o autonomii, a nikoliv vláda a parlament. Na témže zasedání naopak představitel 

německé menšiny Dietmar Brehmer řekl, že RAŚ neusiluje o autonomii, ale spíše o 

větší míru samosprávy a rozhodně nepředstavuje nebezpečí pro Polsko. Poslanec Lucjan 

Karasiewicz zároveň uvedl, že pokud má někdo pochybnosti o činnosti RAŚ, měl by je 

nahlásit soudu a ne je používat jako neopodstatněný argument.
208

 14. prosince 2011 

proběhlo zasedání Komise pro národnostní a etnické menšiny. Náplní setkání byla 

diskuze na téma činnosti komise během funkčního období Sejmu v letech 2007 až 2011 

a rozdělování finančních prostředků na rozvoj kultury a ochranu národnostních a 

etnických menšin. Během toho jednání se poslankyně Dorota Arciszewska-Mielewczyk, 

která je sama představitelkou Kašubů, opět vyjádřila o RAŚ jako o „evidentně 

separatistické organizaci“.
209

 V rámci zasedání sejmové Komise pro zahraniční věci 

(Komisja spraw zagranicznych) ze dne 21. března 2013, která se zabývala kandidaturou 

pana Tomasze Arabského na post ambasadora, se opět vynořilo téma RAŚ. Dotaz 

vznesla poslankyně Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Ta se pana Arabského ptala, proč 

je PO, jíž je členem, v koalici se „separatistickým hnutím“ – tedy RAŚ (zmínka se 

týkala dočasné koalice, uzavřené mezi PO a RAŚ v rámci Slezského vojvodství). 

Separatistické tendence přitom klasifikovala jako nebezpečné, a to do takové míry, že si 

to stát zatím neumí ani představit.
210

 Na její otázku odpověděl tehdejší ministr 

zahraničních věcí Radosław Sikorski, který poukázal na fakt, že pan Arabski není 

členem PO a v žádném případě nezodpovídá za tvorbu koalic, které tato strana na 

regionální úrovni formuje.
211

 Na dalším zasedání Komise pro zahraniční věci 22. května 

2013, které se týkalo dohod, podepsaných s Černou Horou a Makedonií a polsko-

německých vztahů, téma činnosti RAŚ opět vyzdvihla poslankyně Dorota Arciszewska-

Mielewczyk. Nepřímo označila RAŚ za organizaci německé menšiny a ptala se, jestli je 

RAŚ pod kontrolou Ministerstva vnitra a čím se organizace přesně zabývá. Pracovnice 
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Ministerstva zahraničních věcí Henryka Mościcka-Dendys v odpovědi pouze 

připomněla, že činnost RAŚ nespadá pod resort Ministerstva zahraniční a poradila paní 

poslankyni, aby se obrátila na Ministerstvo administrativy a digitalizace.
212

 Vztahy mezi 

PO a RAŚ na lokální úrovni kritizovali i další politici. Na zasedání Sejmu 14. června 

2012 poslanec Jan Warzecha ostře kritizoval RAŚ, jehož činnost je podle něj pro Polsko 

nebezpečná, poněvadž usiluje o odtržení Slezska od Polska. Kritizoval i tehdejší vládu 

v čele s premiérem Donaldem Tuskem, která činnost takové organizace nejen trpí, ale 

dokonce s ní vstupuje do koalice ve Slezském vojvodství.
213

 Znepokojení nad tím, že 

PO vstoupila ve Slezském vojvodství do koalice s RAŚ, vyjádřil i prezident Bornisław 

Komorowski, podle něhož je usilování o autonomii nebezpečné.
214

 

 V průběhu prvního čtení návrhu na novelizaci zákona o národnostních a 

etnických menšinách a regionálním jazyku, které proběhlo 30. srpna 2012, se 

poslankyně Dorota Arciszewska-Mielewczyk opět zaměřila na činnost RAŚ. 

Zopakovala, že se jedná o organizaci separatistického charakteru a Jerzyho Gorzelika 

obvinila z proti-polské a zároveň pro-německé činnosti. Ve stejném duchu se pak 

vyjádřil i poslanec Zbyszek Zaborowski.
215

 Poslankyně Danuta Pietraszewska podotkla, 

že RAŚ není jedinou organizací, která usiluje o přiznání jazykových a menšinových 

práv Slezanům a navíc ve svém statutu jasně deklaruje, že nemá separatistické 

tendence.
216

 22. ledna 2014 se sešla Komise pro národnostní a etnické menšiny. 

Tématem zasedání byla situace ukrajinské menšiny v Polsku. Při zmínce o Ukrajincích, 

žijících ve Slezsku se slova chopila poslankyně Danuta Pietraszewska a připomněla, že 

RAŚ nikdy neměl separatistické ambice – takto nespravedlivě o RAŚ mluví pouze 

někteří lidé, kteří nemají s organizací nic společného.
217

 13. srpna 2012 při čtení návrhu 

na změnu zákona o regionálním jazyce se na konci svého příspěvku poslankyně Danuta 

Pietraszewska přeřekla, a mluvila o Slezsku jako o státu. Tuto příležitost využila 
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poslankyně Dorota Arciszewska-Mielewczyk, která obvinila Danutu Pietraszewskou 

z podpory separatismu.
218

 Nicméně silná slova na adresu RAŚ bylo možné nalézt i u 

poslankyně Danuty Pietraszewské, která je zastánkyní přiznání jazykových i 

menšinových práv Slezanům. Na zasedání Komise pro národnostní a etnické menšiny 3. 

dubna 2014 vyjádřila svou spokojenost s tím, že diskuse týkající se slezské identity a 

jazyka trvá, což poukazuje na její relevanci a potažmo relevanci činnosti organizací 

uvnitř advokační koalice. Zároveň se ale distancovala od činnosti RAŚ, který podle ní 

nereprezentuje všechny Slezany, kteří jsou (na rozdíl od RAŚ) „otevření a upřímní lidé, 

kteří se starají o svůj jazyk a tradice“.
219

 O několik měsíců později, 9. října 2014, se 

poslankyně Pietraszewska opět vyjádřila na téma RAŚ. Podle ní se jedná o marginální 

ale „nejhlasitější“ organizací Slezanů, která ale není mluvčím celé této skupiny obyvatel 

Polska. Evidentně se jí dotkl nepříliš citlivý výrok předsedy RAŚ Jerzyho Gorzelika: 

„Nerozumím tomu, proč mají slezské děti číst Sienkiewicze nebo se učit o romantismu. 

Ta kultura je nám zcela cizí.“ Okolo osoby pana Gorzelika podle ní panuje hysterie, 

která brzdí snahy o získání práv pro slezský jazyk. Gorzelik podle ní ani není vhodným 

reprezentantem RAŚ, protože „není Slezan“ a „nemluví slezsky“. Rovnítko mezi 

snahami RAŚ a snahami Slezanů podle poslance Czesława Sobierajského kreslí pouze 

média, pro něž je taková paralela atraktivní.
220

 

Na zasedání Komise pro záležitosti Evropské unie (Komisja do spraw Unii 

Europejskiej) z 5. prosince 2012 poslankyně Gabriela Masłowska položila otázku, zda 

RAŚ a jeho činnost, není v rozporu se základními cíli EU, jako je zachování míru na 

kontinentě.
221

 Takováto formulace charakterizuje RAŚ jako potenciální bezpečnostní 

hrozbu.
 
O činnosti RAŚ vyjádřila své pochybnosti i poslankyně Anna Fotyga, a to 

v rámci zasedání Komise pro záležitosti Evropské unie 20. ledna 2012.
222

 Má 
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pochybnosti již o samotném rozhodnutí soudu, že by na území Polska mohly fungovat 

organizace jako je například RAŚ.
223

  

18. února 2013 poslanec Wojciech Szarama interpeloval Ministra vnitra v otázce 

styků RAŚ s organizací Schlesische Jugend. Jak se poslanec dočetl v médiích, 

Schlesische Jugend usiluje o revizi poválečných hranic a navíc má údajně neonacistický 

charakter. Vztahy této organizace s RAŚ demonstruje na účasti některých členů 

Schlesische Jugend na Pochodu autonomie v roce 2012.
224

 Ministr vnitra Bartłomiej 

Sienkiewicz ve své odpovědi poukázal na práci bezpečnostních složek státu, které tento 

problém nevyhodnocují jako ohrožení.
225

 

Ještě do větší krajnosti zašla přednášející Vysoké školy pedagogické ve Varšavě 

Bożena Cząstka-Szymon, která v souvislosti s činností RAŚ dokonce hovořila o tom, že 

„hrozí balkanizace Polska, což může vést k tomu, co se dělo v Jugoslávii“. K tomu ještě 

doplnila, že „Černá Hora je stát o velikosti Mazovieckého vojvodství“.
226

 Toto 

explicitní srovnání s děním na Balkáně v 90. letech podle mého názoru nemá 

opodstatnění a jeho smyslem je spojit činnost RAŚ s negativním stereotypem 

balkanizace.  

Na 19. zasedání Sejmu dne 24. července 2012 poslanec Piotr Chmielowski 

přednesl prohlášení, týkající se 6. Pochodu autonomie, který pořádá RAŚ, a jehož se 

pan Chmielowski sám účastnil. Zdůraznil, že účastníci pochodu nejsou separatisty a 

vyjádřil se i k otázce slezské identity, která je podle něj potlačována. Z celkového 

vyznění jeho prohlášení je jasné, že větší pravomoci pro místní samosprávu považuje za 

žádoucí.
227

 O rok později, na zasedání Sejmu 24. července 2013, hovořil poslanec 

Chmielowski o 7. Pochodu autonomie. Každoročně rostoucí počet účastníků pochodu 
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podle něj svědčí o tom, že obyvatelé Horního Slezska jsou nespokojeni s nezájmem 

centrální vlády, která jim například odmítá přiznat jazyková práva.
228

 

30. září 2014 proběhlo zasedání senátní Komise pro lidská práva, právní stát a 

petice. Na něm se senátor Kazimierz Kutz ujal slova a prohlásil, že polská kultura není 

otevřená odlišnostem a označil Polsko za „nedemokratický stát“, když uvažuje o 

Slezanech jako o skupině se separatistickými tendencemi, která představuje potenciální 

nebezpečí. Občané Polska, kteří se hlásí ke slezské národnosti, jsou pak de facto občany 

druhé kategorie.
229

 

5.3.1. Shrnutí diskuse 

 Zástupným tématem pro otázku autonomie Horního Slezska se stala otázka 

činnosti RAŚ, jeho loajality vůči Polsku a údajných separatistických tendencí. V tomto 

ohledu je mnohem aktivnější a rozsáhlejší K3-, fascinovaná právě separatismem RAŚ, 

který ovšem v programu této organizace zcela chybí, což demonstrují i detailní plány 

RAŚ na změnu ústavy ve smyslu vzniku autonomních vojvodství. Tato záměna 

autonomismu za separatismus podle mého názoru odrazuje případné zastánce RAŚ od 

aktivního přístupu, nebo je dokonce nutí se od RAŚ distancovat, jako jsme to viděli 

v případě poslankyně Pietraszewské, a tak je K3+ o poznání slabším členem tohoto 

subsystému. Argumenty opoziční koalice se zakládají na nepodložených tvrzeních o 

separatistických tendencích RAŚ, o jeho pro-německé a proti-polské činnosti a 

využívání otázky slezské identity ve svůj prospěch. RAŚ je označován za nebezpečnou 

organizaci, v jejímž čele stojí neméně nebezpečný Jerzy Gorzelik, který svými 

kontroverzními výroky poskytuje K3- materiály, s nimiž může pracovat. V době, kdy 

RAŚ ve Slezském vojvodství vládl společně v koalici s PO, využívala K3- tento 

argument i proti tehdejší vládě Donalda Tuska. RAŚ je spojován s řadou velmi 

negativně vnímaných pojmů jako je balkanizace, neonacismus či právě separatismus. 

6. Zhodnocení činnosti advokačních koalic 

V této části své práce zhodnotím na základě provedeného výzkumu proces 

prosazování politické agendy jednotlivými advokačními koalicemi v rámci vybraných 

politických subsystémů a zodpovím výzkumné otázky, které jsem si položila na počátku 
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práce. Na základě těchto závěrů mohu zároveň porovnat, zda se shodují s mými 

hypotézami, nebo jsou spíše překvapivé. Začnu otázkami spojeným s advokačními 

koalicemi a postupně přejdu k těm, které se týkají prosazování agendy. Jejich pořadí 

tedy je: jak vypadají advokační koalice v rámci jednotlivých subsystémů? Je možné 

vysledovat určitý vzorec chování členů koalic? Je možné vysledovat vzorec chování 

také v případě politických stran? Jaké je místo RAŚ v rámci advokačních koalic? Mění 

se nějakým způsobem dominance koalic v rámci subsystému? Jsou otázky spojené se 

slezanstvím veřejným problémem a jsou konfliktního či valenčního charakteru? V jaké 

fázi procesu prosazování politické agendy se snahy RAŚ, respektive advokačních koalic 

nacházejí? Jaká je dynamika a hierarchie témat při komparaci jednotlivých subsystémů? 

První otázkou bylo, jak vypadají advokační koalice v rámci jednotlivých 

subsystémů? Na tuto otázku jsem si částečně musela odpovědět již v průběhu výzkumu, 

kdy jsem sestavovala složení advokačních koalic pro jednotlivé politické subsystémy, 

abych s nimi mohla pracovat v části, týkající se nastolování politické agendy. Jejich 

finální podobu jsem však mohla určit až na konci výzkumu. Jádro K1+ tvoří 

Hornoslezská rada, respektive spolky DANGA, Pro Loquela Silesiana, ZLNŚ a RAŚ 

prostřednictvím Jerzyho Gorzelika, a poslanci Marek Plura a Danuta Pietraszewska. 

Dále se v jejím rámci nachází desítky poslanců a senátorů. Jádrem méně početné K1- je 

poslankyně Dorota Arciszewska-Mielewczyk a senátorka Maria Pańczyk-Pozdziej. 

Pokud se podíváme na složení koalic v tomto subsystému s ohledem na stranickou 

příslušnost jejích členů, je možné najít poměrně jednoznačný vzorec. V rámci K1+ se 

angažují zástupci PO, RP (TR), SLD a PSL. Relativně velký je i počet nezařazených 

poslanců. Naopak člena PiS zde najdeme pouze jednoho a to mimo jádro koalice. 

Zástupci této politické strany tvoří jádro K1-. Jádrem K2+ je opět Hornoslezská rada a 

v jejím rámci především ZLNŚ, dále senátor a poslanec Kazimierz Kutz a Danuta 

Pietraszewska. Dále je nutné zmínit Jerzyho Gorzelika a minimálně 100 000 občanů 

Polska, kteří prostřednictvím Zbigniewa Kadłubka podali návrh na změnu zákona o 

národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku. V jádru K2- stojí opět 

poslankyně Maria Pańczyk-Pozdziej. Dalším členem této koalice je překvapivě Marek 

Plura, který se aktivně zasazuje o přiznání statutu regionálního jazyka slezštině. Dále 

Tadeusz Skorupa, Zugmunt Łukaszczyk a zástupci německé menšiny v Polsku a polské 

menšiny v České republice. S ohledem na stranickou příslušnost členů advokačních 

koalic je situace složitější než v případě problému statutu slezštiny: členové PO se 

nacházejí jak v K2+ tak v K2-. Pozice PiS je ovšem poměrně jednoznačná – její 
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zástupci jsou pouze členy K2-. U K3+ se nedá hovořit o jádru této koalice, jelikož její 

členové nejsou při obhajobě činnosti RAŚ příliš aktivní a není proto možné vysledovat, 

kdo stojí v jejím čele. Naopak v rámci K3- tvoří jasné jádro koalice senátorka Dorota 

Arciszewska-Mielewczyk. Stranická příslušnost členů K3+ se omezuje na jednoho 

člena PO, jednoho člena Polska XXI, zástupce německé menšiny a Kazimierza Kutze. 

Naopak u K3- je situace poměrně jasná: drtivou většinu jejích členů tvoří členové PiS. 

Překvapivým zjištěním pro mě bylo, že členové regionálních hornoslezských organizací 

netvořili jádro advokačních koalic „+“ a jejich aktivita s ohledem na prosazování 

politické agendy byla ve srovnání s aktivitou poslanců či senátorů velmi malá. To je 

samozřejmě dáno horším přístupem členů regionálních organizací na zasedání komisí 

Sejmu či Senátu. Členové těchto organizací jsou sice poměrně častými hosty zasedání, 

týkajících se problematiky Horního Slezska, nicméně jejich možnosti aktivně 

prosazovat hornoslezská témata do agendy parlamentu jsou značně limitované. 

Zajímavá je i otázka stability členské základny advokačních koalic, pokud je 

rozdělíme pouze do dvou opozičních táborů podle znamének „+“ a „-“. Největší 

stabilitu vykazuje senátor a poslanec Kazimierz Kutz, který je členem K1+, K2+ i K3+. 

Podobně stabilní je poslankyně Dorota Arciszewska-Mielewczyk, která je součástí K1- 

a K3- a senátorka Maria Pańczyk-Pozdziej, která působí v rámci K1- a K2-. Poslankyně 

Danuta Pietraszewska je členkou K1+ a K2+, ovšem v rámci K3 je vidět její 

nerozhodnost a lavírování mezi pozicemi „+“ a „-“, což je pravděpodobně dáno tím, že 

paní Pietraszewska si uvědomuje neopodstatněnost výroků o separatismu, zároveň ale 

nechce být s RAŚ spojována, protože jeho negativní obraz je dominantní. Z členů jádra 

advokačních koalic je zajímavá i pozice poslance Marka Plury, který podporuje nároky 

slezštiny, nicméně aktivně odmítá existenci Slezanů jako menšiny. Mezi koalicemi „+“ 

a „–“ lavíruje také poslanec Zbyszek Zaborowski (K1+ a K3-) a zástupce německé 

menšiny Dietmar Brehmer (K2- a K3+). Zajímavé je obzvláště stanovisko pana 

Brehmera, který jako zástupce německé menšiny odmítá uznání konkurenční slezské 

menšiny, která má potenciál oslabit členskou základnu té německé. Zároveň ale hájí 

RAŚ a odmítá, že by měl separatistické tendence, protože taková interpretace jeho 

činnosti staví do špatného světla celý region Horního Slezska, který je pak vnímán jako 

potenciálně problematický. Předpokládala jsem, že nejvýznamnější členové 

advokačních koalic budou vždy podporovat nebo naopak oponovat požadavkům RAŚ. 

Tento předpoklad se naplnil jen zčásti. Je patrné, že politici v samotném jádru koalic 
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(Kutz, Pańczyk-Pozdziej, Arciszewska-Mielewczyk) jsou ve svých postojích spíše 

stabilní, nicméně existují výjimky, které tomuto trendu neodpovídají. 

 Jak je patrné, lze vysledovat určitý vzorec chování u členů jednotlivých 

politických stran. Nejjasnější je postoj PiS, jehož členové tvoří většinu v rámci K1-, K2- 

i K3-. Členové PO jsou v případě statutu slezštiny jasnými zastánci K1+. Vzhledem 

k tomu, že jsem neměla přístup k oficiálním stanoviskům jednotlivých politických stran 

jako celku k mnou určeným tématům (s výjimkou SLD), nelze tvrdit, že aktivita členů 

jednotlivých politických stran v mnou sledovaných politických subsystémech odráží 

postoj politických stran jako celku. Přesto si ale myslím, že jisté zobecnění je na 

základě mého výzkumu možné. PiS se tak dá považovat za největšího odpůrce snah 

RAŚ na půdě parlamentu, naopak PO či RP (TR) jsou v některých otázkách (statut 

slezštiny) spíše stranami, kde je pro RAŚ možné hledat podporu. Má hypotéza o 

postojích dvou hlavních politických stran, PO a PiS, se potvrdila. Nečekaná je pro mě 

poměrně široká podpora jazykových požadavků Slezanů ze strany RP (TR), SLD nebo 

PSL. 

Pozice RAŚ uvnitř jednotlivých advokačních koalic je spíše marginální. V rámci 

K1+ a K2+ se objevil předseda RAŚ Jerzy Gorzelik, ale jinak zájmy této organizace hájí 

na půdě parlamentu spíše zástupci Hornoslezské rady a organizací, které sdružuje. 

Snahy RAŚ jsou tak přeneseny spíše na tuto zastřešující organizaci. To, že RAŚ není 

partnerem pro diskusi, je do velké míry dáno tím, jak je RAŚ vnímán opozičními 

koalicemi. Bez ohledu na téma jednání se často našel někdo, kdo vinil RAŚ ze 

separatistických tendencí a vůbec ho vnímal jako potenciální ohrožení. Zmínky o RAŚ 

by tak advokačním koalicím „+“ mohly spíše uškodit, a proto se k němu příliš nehlásí, 

ani ho nijak horlivě nebrání, když je nařčen ze separatismu. Předpokládala jsem, že 

pozice RAŚ a jeho zástupců v rámci advokačních koalic bude velmi silná, což se ovšem 

nepotvrdilo z již výše zmíněných důvodů. Na druhou stranu jedním z nejaktivnějších 

členů „+“ koalic je Hornoslezská rada, jejímž členem je i RAŚ, který má vliv na její 

činnost. Úspěchy Hornoslezské rady v oblasti prosazování slezských témat do agendy 

parlamentu jsou tedy částečně i úspěchy RAŚ. 

V rámci všech tří politických subsystémů jsou dominantní vždy ty koalice, které 

stojí proti cílům RAŚ. Dominantními jsou proto, že jejich postoj vůči třem zkoumaným 

tématům, tedy otázce slezštiny, Slezanů a autonomie, jsou politickou realitou. V tom 

jim do velké míry pomáhá jejich pasivní postoj – stačí jim udržet status quo a zabránit 

advokačním koalicím „+“ v naplnění jejich cílů. Nevyvíjejí žádnou legislativní 
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iniciativu, což je mnohem snazší úkol. Během mou sledovaného období let 2005 až 

2014 nedošlo k tomu, že by se tento stav změnil. Především v případě otázky statutu 

slezštiny je však možné pozorovat nárůst aktivních členů K1+. Tento nárůst dobře 

demonstruje nárůst počtu poslanců, kteří se podepisují pod návrh na novelizaci zákona o 

národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku. Silným impulzem se stal 

dramatický vstup strany Janusze Palikota do parlamentu v roce 2011. Palikotovo hnutí 

je totiž jedním z výrazných prvků K1+. Dalším impulzem pro nárůst počtu poslanců, 

podporujících tento návrh, se mohlo stát zveřejnění výsledků sčítání lidu, v němž 

uživatelé slezštiny zaznamenali mezi lety 2002 a 2011 velký početní nárůst. 

Zákonodárná aktivita K2+ je v porovnání s K1+ opožděná. Impulzem pro zdárné podání 

návrhu na změnu zákona o národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku 

se opět mohly stát výsledky sčítání lidu – obrovský nárůst počtu obyvatel Polska, 

hlásících se ke slezské národnosti, mohl povzbudit aktivity Slezanů právě ve smyslu 

legislativní iniciativy. V rámci K3+ se o dynamice vývoje advokačních koalic v rámci 

subsystémů nedá příliš hovořit. Můj předpoklad, že poměry sil v rámci politických 

subsystémů jsou stabilní (ve prospěch koalic „-“) se potvrdil pouze v případě K3. 

V předešlých dvou subsystémech je možné v posledních letech pozorovat nárůst koalic 

„+“ včetně jejich členské základny. 

S ohledem na definici veřejného problému v rámci teorie agenda setting z mého 

výzkumu vyplývá, že jak otázka statutu slezštiny, tak menšinového statutu Slezanů se 

dají považovat za veřejné problémy. Současný stav věci je totiž v rozporu s názorem 

určité organizované skupiny lidí či organizací (advokační koalice „+“), která má jasný 

postoj k problémům a jejich řešení se dlouhodobě snaží prosadit do agendy (v tomto 

případě agendu polského parlamentu). Co se týče otázky, zda jsou tyto veřejné 

problémy konfliktního či valenčního charakteru, jsou oba subsystémy ve stejné situaci. 

Problém jazykového statutu slezštiny je konfliktním problémem. Jak vyplývá z debaty, 

která se na půdě parlamentu vede, K1+ je přesvědčena o tom, že nepřiznání statutu 

regionálního jazyka slezštině představuje v celé řadě ohledů problém. Naopak K1- tvrdí, 

že statut slezštiny problém nepředstavuje a přiklání se k zachování statu quo. 

V podobném duchu se nese i diskuse okolo statutu etnické či národnostní menšiny pro 

Slezany. K2+ považuje přiznání takového statutu za klíčový nástroj k vyřešení 

problému slezské, formálně neexistující, menšiny. K2- nejen že se staví proti udělení 

menšinového statutu Slezanům, ale dokonce do určité míry popírá jejich existenci. 

Otázka autonomie Horního Slezska byla z agendy parlamentu zcela eliminována. 
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Zástupný problém činnosti RAŚ a jeho údajného separatismu ze své definice není 

veřejným problémem. Přesto má tato otázka na půdě parlamentu opět konfliktní 

charakter. K3- se snaží prosadit vnímání RAŚ jako separatistické a nebezpečné 

organizace a její členové aktivně vyhledávají příležitosti tyto názory prezentovat. Na 

druhou stranu málo početná K3+ údajný separatismus RAŚ evidentně za problém 

nepovažuje. Má hypotéza, že první dva problémy budou valenčního charakteru, se 

nepotvrdila.  

Pokud se podíváme na proces formování politické agendy, který v šesti krocích 

definovali Cobb a Ross, zjistíme, že snahy advokačních koalic o prosazení problémů do 

agendy polského parlamentu jsou relativně úspěšné. V průběhu mnou sledovaného 

období se objevilo hned několik oken příležitosti, která umožnila prosadit témata na 

agendu polského parlamentu. Prvním se stalo samotné přijetí zákona o národnostních a 

etnických menšinách a regionálním jazyku, který dal snahám o uznání statutu slezštiny 

a Slezanů možnost přelévání (spillover) a stal se precedentem či referenčním bodem. 

Dalšími okny příležitosti, která pozvedla mnou sledovaná témata, bylo zveřejnění 

výsledků sčítání lidu z roku 2011. Nárůst počtu uživatelů slezštiny i počtu osob, 

hlásících se ke slezské národnosti, se stal pro advokační koalice silným argumentem. 

Stejně důležité byly i výsledky parlamentních voleb, o nichž již v souvislosti se 

stranickou příslušností zastánců a odpůrců cílů RAŚ byla řeč dříve. Poslanci a senátoři 

jsou nejaktivnějšími hráči v rámci advokačních koalic a jejich činnost s ohledem na 

prosazování agendy je zásadní. Nejprve se podívám na problém statutu slezštiny. 

Iniciace problému je zde poměrně jednoznačná: problém byl pojmenován (přiznání 

statutu regionálního jazyka slezštině), byl určen viník nepříznivé situace (parlament, 

jenž přijal zákon o národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku bez 

zahrnutí slezštiny a nechce jí dodatečně tento statut přiznat) a vznesen požadavek vůči 

politické reprezentaci (opakované návrhy na změnu zákona ve smyslu přiznání statutu 

regionálního jazyka slezštině). Druhý krok, který se týká expanze veřejného problému a 

třetí krok, tedy adopce problému do veřejné agendy nebyly tématem této diplomové 

práce, ale dá se usuzovat, že i tyto fáze proběhly. Zásadní je čtvrtý krok, a to přijetí 

problému na politickou agendu. Vzhledem k tomu, že jsem jako platformu pro 

nastolování agendy určila Parlament Polské republiky a v jeho agendě se mnou 

zkoumané téma opakovaně objevovalo, byl i tento krok úspěšně završen. Totéž se dá 

říci i v případě otázky statutu slezské menšiny. Obě témata byla advokačními koalicemi 

„+“ rámována obecně jako problém rovnosti, lidských a občanských práv. Problematika 
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autonomie Horního Slezska se nachází teprve v první fázi procesu nastolování agendy: 

problém byl pojmenován a byl určen viník nepříznivé situace. Tento požadavek se RAŚ 

zatím nepodařilo prosadit do politické agendy parlamentu a to hlavně kvůli odporu K3-, 

která naopak prosazuje na agendu zástupný problém činnosti RAŚ, který se také nachází 

ve fázi pojmenování problému (separatismus) a určení viníka (RAŚ). Následující kroky, 

kterými se už ovšem teorie agenda setting nezabývá, tedy rozhodovací proces a 

implementace řešení, zatím neproběhly, i přesto, že se naskytlo několik oken 

příležitosti, jako byly parlamentní volby a s nimi spojené změny v zastoupení 

politických stran v parlamentu či zveřejnění výsledků sčítání lidu.  

 Pokud použijeme parametr počtu předložených návrhů zákonů – v tomto případě 

návrhů na změnu zákona o národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku 

– je jednoznačně nejsilnějším tématem otázka statutu slezštiny. V případě tohoto 

politického subsystému vyšly z dílny K1+ již tři takové návrhy. S ohledem na 

problematiku menšinového statutu Slezanů byl podán pouze jeden návrh, a to 

z iniciativy občanů Polska. V případě otázky autonomie Horního Slezska, která sama o 

sobě v agendě parlamentu vůbec nefiguruje a zastupuje jí otázka domnělých cílů RAŚ, 

nemůže být o návrhu zákona (návrhu na změnu ústavy) ani řeč. Při porovnání 

jednotlivých subsystémů můžeme sledovat sestupnou tendenci v počtu navržených 

změn zákonů směrem od jazykové otázky, přes menšinovou po autonomii. Tato 

tendence souvisí také s tím, že k přiznání jazykového a menšinového statutu by byla 

nutná pouhá změna běžného zákona, kdežto pro přiznání autonomie Hornímu Slezsku 

by byla nutná změna ústavy, což je o poznání složitější proces. Vzhledem k tomu, že 

koalice odpůrců pouze udržují status quo, jejich legislativní aktivita není relevantní. 

V tomto případě se má hypotéza o hierarchii témat částečně potvrdila: jazyková otázka 

je sice významnější než menšinová, nicméně problematika autonomie Horního Slezska 

je nejméně diskutovaná. 

7. Závěr 

Tématem mé diplomové práce byla činnost RAŚ v Polsku. Zkoumala jsem, zda se 

této organizaci daří prosadit své cíle do agendy Parlamentu Polské republiky. Zabývala 

jsem se třemi tématy: otázkou statutu slezštiny, otázkou menšinového statutu Slezanů a 

autonomií Horního Slezska. Problematickým se ukázalo téma autonomie Horního 

Slezska, jelikož samo o sobě na agendě parlamentu nefigurovalo. Místo něj se jako 
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zástupný problém vynořila otázka činnosti RAŚ a údajných separatistických tendencí 

této organizace. Jako výchozí bod pro své zkoumání jsem zvolila rok 2005, kdy byl 

přijat zákon o národnostních a etnických menšinách a regionálním jazyku, který se stal 

pro problematiku slezanství zlomovým okamžikem a také referenčním bodem, jelikož 

vytvořil precedenty v oblasti jazykové a menšinové otázky. Celou práci jsem zařadila 

do kontextu teoretických rámců advocacy coalition a policy agenda setting. Kombinace 

těchto teorií se mi osvědčila a myslím, že jejich aplikovatelnost na evropské prostředí je 

v tomto případě bez větších potíží možná. Nejprve jsem si určila politické subsystémy, 

které odpovídaly třem mnou zkoumaným tematickým okruhům, a v jejich rámci jsem 

vždy vymezila dvě advokační koalice. Mnou zvolené tematické vymezení politických 

subsystémů se v případě statutu slezštiny a menšinového statutu Slezanů ukázalo jako 

vhodné. Naopak v případě autonomie Horního Slezska jsem se musela potýkat 

s problémem, že toto téma, navzdory mým předpokladům, do agendy parlamentu 

nastoleno vůbec nebylo. V průběhu výzkumu jsem však zjistila, že toto téma má v 

agendě parlamentu svůj substitut, jímž se stala činnost RAŚ a problematika separatismu 

hornoslezského regionu. V rámci každého subsystému byly vymezeny dvě advokační 

koalice, z nichž jedna vždy podporovala cíle RAŚ a jedna proti nim stála v opozici. 

Zkoumání tématu činnosti RAŚ v rámci advokačních koalic se ukázalo jako velmi 

vhodný krok, jelikož, jak vyplynulo z mého výzkumu, činnost samotného RAŚ na půdě 

parlamentu byla tak marginální, že by bylo pro nedostatek materiálů nutné zvažovat 

změnu tématu diplomové práce. Činnost těchto koalic v mnou sledovaném období jsem 

pak analyzovala ve zvláštních kapitolách a pokusila se shrnout diskusi, která 

v jednotlivých subsystémech probíhá. V následující kapitole jsem zodpověděla předem 

položené výzkumné otázky. Asi z poloviny se mnou předložené hypotézy potvrdily. 

 Nejaktivnějšími členy advokačních koalic v rámci jednotlivých politických 

subsystémů nejsou hornoslezské organizace, které jsou sdruženy v Hornoslezské radě, 

ale poslanci a senátoři. Možnosti RAŚ a dalších regionálních sdružení účastnit se 

zasedání komisí, Sejmu a Senátu jsou omezené a jejich členové se jako hosté účastní 

pouze těch zasedání, jejichž plánovaná témata souvisí s problematikou Horního Slezska. 

Diskuse o statutu slezštiny a Slezanů však probíhají i mimo plán jednání a iniciují je 

především poslanci a senátoři, kteří stojí v jádru advokačních koalic. Jádra jednotlivých 

koalic se omezují na několik poslanců a senátorů, jejichž postoje vůči snahám RAŚ jsou 

relativně stabilní. To například znamená, že pokud Kazimierz Kutz z pozice senátora a 

poslance podporuje požadavek přiznání statutu regionálního jazyka slezštině, podporuje 
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i menšinové požadavky Slezanů a hájí činnost RAŚ. S ohledem na problematiku 

slezanství se tedy vyplatí sledovat činnost především těchto politiků: senátora Kutze, 

senátorky Marie Pańczyk-Pozdziej, poslankyně Danuty Pietraszewské a Doroty 

Acriszewské-Mielewczyk. 

Jasným oponentem snah RAŚ, respektive advokačních koalic, prosazujících 

přiznání statutu regionálního jazyka slezštině, přiznání menšinového statutu Slezanům a 

hájících činnost RAŚ, jsou poslanci a senátoři Práva a spravedlnosti. Uznání statutu 

slezštiny naopak podporuje část poslanců a senátorů Občanské platformy, Palikotova 

hnutí, Svazu demokratické levice a Polské lidové strany. V případě dalších subsystémů 

není možné takovýto vzorec chování členů politických stran určit. 

Pro mě nečekaným závěrem se stala role RAŚ v rámci jednotlivých advokačních 

koalic, která je navzdory mým předpokladům téměř zanedbatelná. RAŚ je na půdě 

parlamentu vnímán jako potenciálně nebezpečná organizace, která je spojována s celou 

řadou negativních stereotypů a je nepodloženě obviňována z toho, že usiluje o separaci 

Horního Slezska od zbytku republiky. Z tohoto důvodu by větší aktivita členů RAŚ na 

půdě parlamentu, a především jeho předsedy Jerzyho Gorzelika, mohla naplnění cílů 

advokačních koalic spíše uškodit, než prospět. Také proto se partnerské organizace a 

příznivci RAŚ k jeho činnosti snaží nevyjadřovat a aktivně se ho nezastávají. Na druhou 

stranu je patrné, že své cíle může RAŚ do agendy parlamentu prosazovat právě 

prostřednictvím advokačních koalic a především organizací, které jsou sdruženy 

v Hornoslezské radě, jež je vnímána jako vhodný partner pro diskuse v rámci 

parlamentních komisí. Činnost RAŚ na půdě parlamentu je tak spíše nepřímá. 

Dominantní koalicí je ve všech politických subsystémech vždy ta opoziční 

k cílům RAŚ, které stačí udržovat status quo a nemusí vyvíjet žádnou legislativní 

iniciativu. V případě otázky statutu slezštiny je však možné pozorovat nárůst členské 

základny advokační koalice, která si přeje uznání slezštiny jako regionálního jazyka, a 

její pravidelné snahy o novelizaci zákona o národnostních a etnických menšinách a 

regionálním jazyku. Tyto snahy jsou vždy brzděny dominantní koalicí a s koncem 

funkčního období parlamentu musí být obnoveny. Mění se také dynamika v případě 

otázky menšinového statutu, kdy se v minulém roce objevil z občanské iniciativy návrh 

na změnu již zmíněného zákona, tentokrát ovšem ve smyslu uznání Slezanů jako 

etnické menšiny. V otázce činnosti RAŚ není žádný nárůst v počtu zastánců této 

organizace patrný. 
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První dvě mnou zkoumaná téma se dají podle teorie policy agenda setting 

definovat jako veřejné problémy. Překvapivě jsou konfliktního charakteru, což 

znamená, že koalice v rámci subsystémů vedou spory o to, zda stávající stav věci vůbec 

představuje problém. Opoziční koalice nepovažuje fakt, že slezštině nebyl přiznán 

statutu regionálního jazyka, za problém. Obdobná situace panuje i v rámci politického 

subsystém, který se týká přiznání menšinového statutu Slezanům. V případě činnosti 

RAŚ je naopak opoziční koalice zastáncem toho, že aktivity RAŚ na území Horního 

Slezska představují problém, s čímž nesouhlasí druhá koalice, která odmítá domněnky o 

separatistických tendencích RAŚ, a tak tomuto tématu můžeme také přiřknout spíše 

konfliktní charakter, byť o jeho zařazení mezi veřejné problémy se dá spekulovat. 

Jak jasně vyplývá z mého výzkumu, témata statutu slezštiny a Slezanů byla 

v průběhu mnou sledovaného období úspěšně prosazena do agendy parlamentu. Jako 

parametr úspěšnosti jsem nastavila fakt, zda došlo k předložení návrhu zákona, 

respektive návrhu na novelizaci zákona o národnostních a etnických menšinách a 

regionálním jazyku, advokačními koalicemi. V případě statutu regionálního jazyka pro 

slezštinu šlo o tři návrhy na změnu zákona a v případě přiznání statutu etnické menšiny 

Slezanům o jeden. Téma autonomie Horního Slezska do agendy parlamentu nebylo 

vůbec nastoleno a žádný návrh na změnu ústavy v tomto smyslu nebyl předložen. 

Největší šanci na úspěšné provedení velké politické změny má téma přiznání 

statutu regionálního jazyka slezštině. Velkou roli budou samozřejmě hrát výsledky 

parlamentních voleb a následné složení Sejmu a Senátu v příštích letech. Dalším oknem 

příležitosti se může stát i příští sčítání lidu. Pokud se v něm hornoslezským organizacím 

podaří mobilizovat obyvatele regionu, kteří užívají slezštinu k tomu, aby se k jejímu 

používání hlásili, můžou se takové výsledky stát silným argumentem advokační koalice. 

Menší šance na schválení má pravděpodobně otázka přiznání menšinového statutu 

Slezanům. Jako absolutně nulové se zatím jeví šance na prosazení změny ústavy a 

decentralizaci Polska ve smyslu vzniku autonomních vojvodství, jak navrhuje RAŚ. 

Zajímavým zjištěním se stalo také to, že advokační koalice často nemají úplně jasno 

v tom, čeho chtějí dosáhnout. Během jednání na půdě parlamentu jsou kombinována 

témata jazykového statutu, menšinového statutu i činnosti RAŚ. V otázce menšinového 

statutu zároveň není zcela jasné, zda advokační koalice usiluje o přiznání statutu etnické 

či národnostní menšiny. Takový přístup nahrává oponentům snah RAŚ, kteří pak mohou 

tvrdit, že tyto advokační koalice nemají jasný cíl, kterého chtějí dosáhnout. Jednou 

z metod, která by mohla zastáncům cílů RAŚ pomoci v nastolování témat do agendy 
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parlamentu a jejich zdárné implementaci v podobě legislativních změn, by se mohlo stát 

striktní oddělování těchto témat během jednání a jasná shoda v otázce menšinového 

statutu. Samotný RAŚ by se mohl na celostátní úrovni zaměřit na propagaci svých cílů 

především s důrazem na objasnění rozdílu mezi separatismem a autonomií, aby nemohl 

být neoprávněně osočován ze separatistických tendencí a mohl se stát silným partnerem 

při vyjednávání na půdě parlamentu. 

8. Summary 

I have analysed three topics, closely connected with activities of RAŚ on the 

platform of the Polish Parliament: statute of Silesian language, minority statue of 

Silesians and autonomy of Upper Silesia. The problem of autonomy proved to be 

problematic, because it did not appear on the agenda of the Parliament at all. Instead, 

one of the advocacy coalitions successfully replaced this topic with non-existent 

separatist tendencies of RAŚ. 

The most active members within respective advocacy coalitions are deputies and 

senators. The role of regional upper-Silesian organisations is marginal, because of the 

lack of access to the discussions within the Sejm, Senate or Committees. Especially 

negligible is the role of RAŚ itself, because of prevailing (and fake) image of dangerous 

separatist organisation, which is really surprising finding. Core members of advocacy 

coalitions usually tend to support all set of claims concerning goals of RAŚ and show a 

great deal of stability. Concerning the partisanship, members of Law and Justice are the 

strongest opponents of implementation of language and minority statutes for Silesians 

and activities of RAŚ. On the other hand, Civic platform and some other parties tend to 

be more supportive, although it is not possible to claim, that preferences of individual 

deputies and senators show general attitudes of the party. Dominant advocacy coalitions 

in respective political subsystems are always the ones, which oppose goals or activities 

of RAŚ. It is possible to claim that the inner dynamics of the language and minority 

statutes subsystems is slowly changing and exponents of the legislative changes are 

getting stronger. 

According to the agenda setting theory, the statute of Silesian language and Silesian 

minority can be defined as public issues with a conflict character. The problem of 

activities of RAŚ also has a conflict character, but it is not unambiguous if it can be 

defined as public issue. Topics of Silesian language and minority statute have been 
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successfully put on the agenda of the Polish Parliament. The topic of Upper Silesian 

autonomy did not appear on the agenda at all. The most successful was the process of 

agenda setting in the case of language statute: already three proposals to amend the 

minority law have been presented. In the case of minority statute, only one such 

proposal has been introduced. In the case of Upper Silesian autonomy, no legislative 

proposal has been submitted. 
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11. Přílohy 

11.1. Advokační koalice v rámci politických 

subsystémů 

 

Politický 

subsystém 
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Karasiewicz (PiS), Zofia Popiołek (Ruch Palikota, RP respektive Twój 

Ruch, TR), Henryk Kroll (nezávislý), Kazimierz Kutz (nezávislý), Helena 

Duć-Fajfer (zástupkyně menšiny Lemků) a Jerzy Gorzelik (RAŚ) 

poslanci podepsaní pod návrhem na změnu zákona 

K1- 
Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS), Marek Ast (PiS) a Maria Pańczyk-

Pozdziej (PO) 

Otázka 

menšinového 

statutu 

Slezanů 

K2+ 

Hornoslezská rada (Svaz obyvatel slezské národnosti) 

Danuta Pietraszewska (PO), Kazimierz Kutz a Jerzy Gorzelik (RAŚ) 

skupina občanů Polska podepsaná pod návrhem na změnu zákona 

K2- 

polská menšina v Česku, německá menšina v Polsku 

Maria Pańczyk-Pozdziej (PO), Marek Plura (PO), Tadeusz Skorupa (PiS) a 

Zygmunt Łukaszczyk (PO) 

Problematika 

autonomie 

Horního 

Slezska, 

respektive 

činnosti 

RAŚ 

K3+ 
Kazimierz Kutz, Piotr Chmielowski (SLD), Lucjan Karasiewicz (Polska 

XXI) a Dietmar Brehmer 

K3- 

Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS), Gabriela Masłowska (PiS), Anna 

Fotyga (PiS), Czesław Sobierajski (PiS), Zbyszek Zaborowski (SLD), 

Leszek Deptuła (PSL), Piotr Spyra a Bronisław Komorowski 
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11.2. Cíle advokačních koalic 

Politický subsystém 
Advokační 

koalice 
Cíl advokační koalice 

Otázka statutu slezštiny 

K1+ Prosadit přiznání statutu regionálního jazyka slezštině 

K1- 
Zabránit prosazení přiznání statutu regionálního jazyka 

slezštině 

Otázka menšinového statutu 

Slezanů 

K2+ Prosadit přiznání menšinového statutu Slezanům 

K2- 
Zabránit prosazení přiznání menšinového statutu 

Slezanům 

Problematika autonomie 

Horního Slezska, respektive 

činnosti RAŚ 

K3+ Hájit činnost RAŚ 

K3- Přesvědčit o nebezpečí, které činnost RAŚ představuje 
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11.3. Hlavní argumenty advokačních koalic v rámci 

politických subsystémů 

Politický 

subsystém 

Advokační 

koalice 
Hlavní argumenty 

Otázka 

statutu 

slezštiny 

K1+ 

Počet uživatelů slezštiny (podle výsledků sčítání lidu), slezština jako 

samostatný jazyk, snahy o kodifikaci slezštiny, rozmanitos slezštiny jako 

výhoda, obavy z polonizace a zániku slezštiny, komparace s kašubštinou 

jako precedentem, diskriminace uživatelů slezštiny 

K1- 

Počet uživatelů slezštiny (podle výsledků sčítání lidu), slezština jako dialekt 

polštiny, slezština není kodifikována, slezština má několik variací a není 

možné přiznat práva jen jedné, je příliš brzy na to zákon měnit 

Otázka 

menšinového 

statutu 

Slezanů 

K2+ 
Počet Slezanů (podle výsledků sčítání lidu), splnění kritérií pro přiznání 

menšinového statutu, diskriminace 

K2- Neexistence slezské menšiny 

Problematika 

autonomie 

Horního 

Slezska, 

respektive 

činnosti 

RAŚ 

K3+ 
Činnost RAŚ je v souladu s polským právním řádem, RAŚ neusiluje o 

separatismus 

K3- 
RAŚ je nebezpečná organizace se separatistickými tendencemi, RAŚ 

nereprezentuje zájmy obyvatel Slezska 

 


